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4109
UCHWA£A Nr XLV/314/2001 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zwolnieñ z obowi¹zków podatkowych z tytu³u podatków i op³at lokalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 z póniejszymi zmianami) w zwi¹zku
z art. 7 ust. 2 i art. 14 pkt 4 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 1991 r. Nr
9 poz. 31 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Krotoszynie uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci i podatku
od posiadania psów osoby piastuj¹ce urz¹d Króla kurkowego
Bractwa Strzeleckiego w Krotoszynie i w Roszkach przez okres
kadencji.
2. Dla budynków lub ich czêci przeznaczonych przez
podatnika na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej zwolnie-
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nie, o którym mowa w ust. 1 stosuje siê do powierzchni nie
przekraczaj¹cej 200 m2.
3. Zapisy ust. 2 stosuje siê odpowiednio do gruntów
przeznaczonych przez podatnika na prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej.
*4. Zwolnienie stwierdza w drodze decyzji Burmistrz Krotoszyna na wniosek podatnika.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Miejskiemu w Krotoszynie.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
() Marian Grz¹dka
* Uchwa³a Nr 106/2002 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu stwierdzaj¹ce niewa¿noæ §1 ust.
4 uchwa³y Nr XLV/314/2001 Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnieñ z obowi¹zków podatkowych z tytu³u podatków i op³at lokalnych
z uwagi na sprzecznoæ z prawem

4110
UCHWA£A Nr XXVIII/209/2005 RADY MIEJSKIEJ W KOBYLINIE
z dnia 29 sierpnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dla terenu
zlokalizowanego w Kobylinie w obrêbie ulic: Kolejowa - Kopernika
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 155, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr
116, poz. 1203) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492 oraz
z 2005 r. Nr 113. poz. 954) oraz w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XVII/
120/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 29 kwietnia 2004
roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w Kobylinie w obrêbie ulic: Kolejowa  Kopernika
Rada Miejska w Kobylinie uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przedmiot uchwa³y
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru zlokalizowanego w Kobylinie, ograniczonego: od po³udnia - terenem linii kolejowej nr 14 relacji
Leszno-Ostrów Wielkopolski, od wschodu - ulic¹ Kolejow¹,

a od zachodu i pó³nocy  granicami administracyjnymi miasta, zwany dalej planem.
2.

Za³¹cznikami do uchwa³y s¹:

1) rysunek planu w skali 1:1.000 wraz z wyrysem ze studium - za³¹cznik nr 1;
2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do planu za³¹cznik nr 2;
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej - za³¹cznik nr 3.
§2. Nastêpuj¹ce elementy rysunku planu s¹ ustaleniami
planu:
1) granica obszaru objêtego planem;
2) symbole okrelaj¹ce przeznaczenie terenów;
3) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
4) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy;
5) nieprzekraczalne linie zabudowy;
6) granica strefy wystêpowania zabytków archeologicznych;
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7) granica strefy ochronnej od cmentarza;
8) granica strefy uci¹¿liwoci od linii elektroenergetycznej
wysokiego napiêcia 110 kV.
§3. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1 niniejszej uchwa³y;
2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ graficzny zapis
planu przedstawiony na mapie sytuacyjno - wysokociowej w skali 1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y;

3) tereny zabudowy us³ugowej - w strefie oznaczonej symbolem U;
4) tereny zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej - w strefie
oznaczonej symbolem MN/U;
5) tereny zabudowy mieszkaniowej - w strefie oznaczonej
symbolem MN;
6) teren zabudowy zagrodowej - oznaczony symbolem 1RM;
7) teren zieleni cmentarnej - oznaczony symbolem 1ZC;
8) teren zieleni urz¹dzonej - oznaczony symbolem 1ZP;
9) tereny rolnicze - w strefie oznaczonej symbolem R;

3) obszarze  nale¿y przez to rozumieæ ca³y obszar opracowania objêty niniejsz¹ uchwa³¹;

10) tereny infrastruktury technicznej - w strefie oznaczonej
symbolem E;

4) strefie  nale¿y przez to rozumieæ wszystkie tereny
w granicach opracowania planu o tym samym przeznaczeniu podstawowym i dopuszczalnym;

11) tereny komunikacji, oznaczone symbolami 1KDP, 2KDP,
1KD-L, 2KD-L, 3KD-L oraz od 1KD-D do 5KD-D, a tak¿e
1KDW i 1KDX oraz 2KDX.

5) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony symbolem funkcji i numerem;

2. Na ka¿dym z terenów zakazuje siê innego wykorzystania terenu, ni¿ zgodny z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym, z zastrze¿eniem §14.

6) przeznaczeniu podstawowym terenu - nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ w strefie funkcjonalnej;

ROZDZIA£ II

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu  nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, uzupe³niaj¹ce lub wzbogacaj¹ce przeznaczenie podstawowe;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, ograniczaj¹c¹ powierzchniê terenu., na której
mo¿na lokalizowaæ zabudowê;
9) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
liniê, wzd³u¿ której nale¿y lokalizowaæ zabudowê;
10) studium - nale¿y przez to rozumieæ Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylin uchwalone Uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy
w Kobylinie Nr XV/88/89 z dnia 29 grudnia 1999 r.;
11) odnawialnym ródle energii  nale¿y przez to rozumieæ
ród³o wykorzystuj¹ce w procesie przetwarzania energiê
wiatru, promieniowania s³onecznego, geotermaln¹, pozyskiwan¹ z biomasy oraz energiê odpadow¹;
12) zak³adach stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia
ludzi, a w szczególnoci zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nych awarii - nale¿y przez to rozumieæ zak³ady, w których
w trakcie procesu przemys³owego, magazynowania lub
transportu, z udzia³em substancji niebezpiecznych, mo¿e
dojæ do emisji, po¿aru lub eksplozji, powoduj¹cych natychmiastowe zagro¿enie ¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska lub do powstania takiego zagro¿enia z opónieniem.
§4. 1. Na obszarze planu ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje
przeznaczenia terenów:
1) tereny zabudowy produkcyjnej, sk³ady i magazyny w strefie oznaczonej symbolem P;
2) teren zabudowy produkcyjnej z us³ugami - oznaczony
symbolem 1P/U;

Ustalenia ogólne
§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego.
1. Now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ na obszarze wyznaczonym nieprzekraczalnymi, b¹d obowi¹zuj¹cymi liniami
zabudowy.
2. Dopuszcza siê rozbudowê i nadbudowê istniej¹cej zabudowy z uwzglêdnieniem zasad okrelonych w ustaleniach
szczegó³owych; wysokoæ, szerokoæ oraz forma nadbudowy winna byæ rozpatrywana ³¹cznie z zabudow¹ istniej¹c¹.
3. Na terenach zabudowy us³ugowej, produkcyjnej, baz
i magazynów obowi¹zuje nasadzenie szpaleru drzew od
strony przestrzeni publicznych.
4. Zakazuje siê lokalizowania budynków inwentarskich na
terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
mieszkaniowo - us³ugowej.
5. Na obszarze planu zakazuje siê lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿y przekraczaj¹cej 2.000
m2.
6. Tereny, na których znajduje siê zabudowa w z³ym stanie
technicznym nale¿y uporz¹dkowaæ poprzez modernizacjê
istniej¹cych obiektów i dostosowanie ich do obowi¹zuj¹cych standardów budowlanych i ochrony rodowiska lub
- poprzez likwidacjê tej zabudowy.
7. Cmentarz nale¿y zaprojektowaæ i utrzymywaæ jako zespó³
zieleni o charakterze parkowym.
§6. Warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce
z zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
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1. Nale¿y chroniæ istniej¹c¹ zieleñ wysok¹.
2. Zakazuje siê zabudowy gleb organicznych.
3. Jako powierzchniê biologicznie czynn¹ nale¿y pozostawiæ
minimum:

opadowych w/w substancje nale¿y usun¹æ do wartoci, okrelonych w przepisach w zakresie ochrony
rodowiska;

1) 20% powierzchni terenu inwestycji w strefie oznaczonej symbolem P i P/U;

10. Do celów grzewczych nale¿y stosowaæ paliwa ekologiczne
oraz urz¹dzenia o wysokiej sprawnoci i niskim stopniu
emisji zanieczyszczeñ, a tak¿e wykorzystywaæ odnawialne
ród³a energii.

2) 45% powierzchni terenu inwestycji w strefach oznaczonych symbolami U i MN/U;

11. Gromadzenie i usuwanie odpadów sta³ych nale¿y prowadziæ wed³ug ustaleñ podanych w §12 ust. 10 i 11,

3) 50% powierzchni terenu inwestycji w strefach oznaczonych symbolami MN i RM;

12. Przed rozpoczêciem prac ziemnych pokrywê glebow¹
nale¿y z³o¿yæ w pryzmy i wykorzystaæ na innych terenach,
np. wymagaj¹cych rekultywacji.

4) 70% powierzchni terenu inwestycji na terenach oznaczonych symbolami 2R i 3R.
4. Projektowan¹ zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób
zapewniaj¹cy dogodne warunki przewietrzania terenu.
5. Na terenach zabudowy produkcyjnej, rzemios³a oraz baz
i magazynów nale¿y przewidzieæ pas zieleni izolacyjnej od
strony terenów zabudowy mieszkaniowej.
6. Istniej¹ce zak³ady takie jak tartak i m³yn, powinny ograniczyæ swoj¹ uci¹¿liwoæ do terenu, do którego w³aciciele
maj¹ tytu³ prawny.
7. Wszelkie uci¹¿liwoci zwi¹zane z planowan¹ dzia³alnoci¹
us³ugow¹, produkcyjn¹ i rzemielnicz¹ nie mog¹ przekraczaæ dopuszczalnych norm oraz wprowadzaæ niekorzystnych zmian w rodowisku. Nale¿y przyj¹æ rozwi¹zania
technologiczne i infrastrukturalne chroni¹ce przed emisj¹
zanieczyszczeñ w stopniu zapewniaj¹cym oddzia³ywanie
inwestycji jedynie w granicach terenu, do którego inwestor ma tytu³ prawny.
8. W przypadku kolizji realizowanej inwestycji z sieci¹ drenarsk¹ nale¿y opracowaæ dokumentacjê przebudowy istniej¹cego systemu drenarskiego w sposób zapewniaj¹cy
sprawne jego dzia³anie. Dokumentacjê nale¿y uzgodniæ
z w³aciwym terenowo organem ds. melioracji wodnych,
a nastêpnie dokonaæ przebudowy istniej¹cej sieci, pod
nadzorem inspektora z uprawnieniami w zakresie melioracji wodnych.
9. Na obszarze planu wystêpuj¹ czwartorzêdowe struktury
wodonone Obszar zasobowy Smolice  Rêbiechów, gdzie
³atwo przepuszczalne utwory wierzchnich warstw gruntu
u³atwiaj¹ infiltracjê i migracjê zanieczyszczeñ - wymagane
jest:
1) pod³¹czenie wszystkich obiektów kubaturowych do
miejskiej sieci wodoci¹gowej;
2) odprowadzenie cieków do miejskiej sieci kanalizacji
sanitarnej, a do czasu jej realizacji  do szczelnych
bezodp³ywowych, systematycznie opró¿nianych zbiorników na nieczystoci p³ynne, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w §12 ust. 4, 5 i 6;
3) utwardzenie powierzchni, na których mo¿e dojæ do
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub
innymi szkodliwymi oraz uszczelnienie pod³o¿a, a tak¿e wyposa¿enie tych terenów w systemy odprowadzenia wód opadowych; przed odprowadzeniem wód

§7. Warunki zagospodarowania terenów wynikaj¹ce z zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków.
1. Na obszarze planu wystêpuj¹ zabytkowe stanowiska archeologiczne nr 67-30/30, 67-30/33, 67-30/94, 67-30/95, 6730/96, 67-30/162, 67-30/167.
2. Ustala siê strefê wystêpowania zabytków archeologicznych w granicach obszaru objêtego planem.
3. Wszelkie prace inwestycyjne, naruszaj¹ce strukturê gruntu wymagaj¹ uzgodnienia z w³aciwym terenowo organem ds. ochrony zabytków.
§8. Ustalenia dotycz¹ce wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.
1. Na terenach przestrzeni publicznych, takich jak drogi
publiczne, ci¹gi pieszo-jezdne, cmentarz, parkingi, a tak¿e
ogólnodostêpne drogi wewnêtrzne, place oraz ci¹gi piesze, które mog¹ powstaæ w ramach realizowanych inwestycji - dopuszcza siê realizacjê zieleni urz¹dzonej i obiektów ma³ej architektury, a tak¿e, z zastrze¿eniem ust. 2,
kiosków handlowych, pod warunkiem, ¿e nie bêd¹ kolidowaæ z funkcj¹ podstawow¹ terenu.
2. W liniach rozgraniczenia ulic dopuszcza siê lokalizacjê
niewielkich kiosków handlowych, w sposób nie koliduj¹cy
z funkcj¹ komunikacyjn¹, realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy drogi, w pobli¿u przystanków komunikacji zbiorowej,
a w razie potrzeb tak¿e w innych miejscach.
3. Zabrania siê umieszczania reklam:
1) w pasach drogowych;
2) na terenie i ogrodzeniu cmentarza;
3) na pniach drzew.
4. Na terenach publicznych innych ni¿ wymienione w ust. 3
dopuszcza siê umieszczanie reklam oraz tablic informacyjnych pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) szerokoæ tablicy lub reklamy nie bêdzie przekraczaæ
1,5 m, a jej wysokoæ 1 m;
2) nie bêd¹ one kolidowa³y z funkcj¹ podstawow¹;
3) nie bêd¹ utrudnia³y dostêpu do terenów po³o¿onych
przy terenach publicznych oraz nie bêd¹ zacieniaæ
budynków lub terenów wyznaczonych na ich realizacjê;
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4) bêd¹ zwi¹zane z dzia³alnoci¹ firm zlokalizowanych
w s¹siedztwie tej przestrzeni  po jednej reklamie, b¹d
tablicy informacyjnej dla ka¿dej firmy.

2) projektowane publiczne drogi gminne klasy lokalnej 
obwodnica miasta Kobylina, oznaczona na rysunku
planu symbolami 2KD-L i 3KD-L;

5. Zaleca siê stosowanie ujednoliconej formy reklam oraz
tablic informacyjnych, zatwierdzonych przez w³aciw¹ jednostkê organizacyjn¹ Urzêdu Miasta w Kobylinie.

3) projektowane publiczne drogi gminne klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami od 1KDD do 5KD-D;

§9. Ustalenia dotycz¹ce parametrów, wskaników kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu okrelaj¹
ustalenia szczegó³owe, zawarte w §15 - §25.
§10. Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci. Dzia³ki uzyskane w wyniku scalania i podzia³u
nieruchomoci winny spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) ustala siê minimaln¹ szerokoæ frontu wydzielanych dzia³ek w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej (w strefie
MN), mieszkaniowej i mieszkaniowo - us³ugowej (w strefie
MN/U) oraz zagrodowej (na terenie 1RM i w strefie R) 
na 22 m;
2) dopuszcza siê mniejsz¹ szerokoæ dzia³ek, wydzielanych
w strefach wymienionych w punkcie 1, jeli bêd¹ one
przeznaczone na poszerzenie dzia³ek s¹siednich, w celu
polepszenia warunków ich funkcjonowania oraz - na lokalizacjê obiektów infrastruktury technicznej;
3) w strefie MN zaleca siê podzia³ okrelony na rysunku
planu;
4) dla zabudowy mieszkaniowej obowi¹zuj¹ minimalne powierzchnie dzia³ek:
a) 1.000 m2  dla zabudowy zagrodowej,
b) 800 m2  dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w strefie MN,
c) 600 m2  dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us³ugowej w strefie MN/U;
5) dla zabudowy us³ugowej i produkcyjnej powierzchnia
dzia³ek powinna byæ taka, aby mo¿liwe by³o zrealizowanie
zamierzenia inwestycyjnego wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami budowlanymi, zgodnie z wymogami przepisów
budowlanych;
6) szerokoæ wydzielanych dróg dojazdowych winna byæ
dostosowana do wymagañ wynikaj¹cych z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szczególnoci ochrony przeciwpo¿arowej;
7) obowi¹zuje k¹t po³o¿enia nowych granic dzia³ek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 60 do 120 stopni;
8) wydzielane dzia³ki musz¹ mieæ zapewniony dostêp do
drogi publicznej.
§11. Warunki i zasady obs³ugi w zakresie komunikacji.
1. Obs³ugê komunikacyjn¹ obszaru planu stanowiæ bêd¹:
1) istniej¹ce publiczne drogi powiatowe klasy lokalnej 
ul. Kolejowa, przylegaj¹ca do obszaru planu od strony
wschodniej i Droga Królewska, oznaczona na rysunku
planu symbolem 1KD-L;

4) drogi wewnêtrzne  istniej¹ce i projektowane;
5) projektowane ci¹gi pieszo-jezdne.
2. Miejsca postojowe dla projektowanego cmentarza nale¿y
przyj¹æ na terenie parkingu terenowego, oznaczonego na
rysunku planu symbolem 1KDP.
3. Miejsca postojowe dla poszczególnych inwestycji nale¿y
zapewniæ w granicach terenu tej inwestycji, a ponadto dla
terenów o przeznaczeniu produkcyjnym 1P i produkcyjnous³ugowym 1P/U, tak¿e na projektowanym parkingu terenowym 2KDP.
4. Dla zabudowy jednorodzinnej nale¿y przyj¹æ max. 2 miejsca postojowe na w³asnej dzia³ce, dla zabudowy wielorodzinnej - min. 1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie, a dla
us³ug - min. 1 miejsce postojowe na ka¿de 30 m2 powierzchni u¿ytkowej.
§12. Warunki i zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury
technicznej.
1. Dopuszcza siê prowadzenie projektowanych sieci infrastruktury technicznej w ulicach, w sposób niekoliduj¹cy
z funkcj¹ komunikacyjn¹ oraz za zgod¹ zarz¹dzaj¹cego
ulicami.
2. Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie sieci i urz¹dzeñ uzbrojenia technicznego wymagaj¹ uzyskania warunków technicznych dysponentów sieci.
3. Zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cej miejskiej sieci wodoci¹gowej poprzez jej rozbudowê, na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci.
4. Odprowadzenie cieków bytowych i komunalnych:
1) odprowadzanie cieków  docelowo do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji, tymczasowo  do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
zlokalizowanych na terenie w³asnym inwestora,
z wywozem nieczystoci do miejskiej oczyszczalni cieków na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹ oczyszczalni, z obowi¹zkiem pod³¹czenia do kanalizacji sanitarnej w chwili jej uruchomienia oraz zlikwidowania
zbiorników bezodp³ywowych po skanalizowaniu terenu;
2) dopuszcza siê realizacjê oczyszczalni przydomowych
do czasu realizacji miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej,
z obowi¹zkiem pod³¹czenia obiektów do kanalizacji
sanitarnej w chwili jej uruchomienia;
3) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych cieków
do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
5. Odprowadzenie cieków przemys³owych:
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1) docelowo cieki nale¿y odprowadziæ do miejskiej sieci
kanalizacji sanitarnej, a do czasu jej realizacji, tymczasowo  do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych
zlokalizowanych na terenie w³asnym inwestora,
z wywozem nieczystoci do miejskiej oczyszczalni cieków, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie
ochrony rodowiska i, z obowi¹zkiem pod³¹czenia do
kanalizacji sanitarnej w chwili jej uruchomienia oraz
zlikwidowania zbiorników bezodp³ywowych po skanalizowaniu terenu;
2) cieki przemys³owe, przed ich wprowadzeniem do
kanalizacji, musz¹ byæ podczyszczone na urz¹dzeniach
w³asnych inwestora i na jego w³asnym terenie do
dopuszczalnych wartoci zanieczyszczeñ;
4) technologia oczyszczania i miejsce gromadzenia cieków wymaga uzgodnienia z organem w³aciwym do
spraw ochrony rodowiska;
5) zakazuje siê odprowadzania nieoczyszczonych cieków
do gruntu oraz cieków powierzchniowych.
6. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:
1) tereny zainwestowania, na których mo¿e dojæ do
zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi lub
innymi szkodliwymi nale¿y wyposa¿yæ w systemy
odprowadzenia wód opadowych; powierzchnie, na
których mo¿e dojæ do zanieczyszczenia substancjami
utwardziæ, a pod³o¿e uszczelniæ; przed odprowadzeniem wód opadowych w/w substancje nale¿y usun¹æ
do wartoci, okrelonych w przepisach szczególnych;
2) wody opadowe i roztopowe z ulic, placów, parkingów
i dojazdów o utwardzonej nawierzchni nale¿y odprowadziæ, po ich wstêpnym podczyszczeniu, do systemu
odprowadzania wód opadowych;
3) wody opadowe i roztopowe z dachów oraz powierzchni innych ni¿ powierzchnie, o których mowa w punkcie
1, mog¹ byæ odprowadzane do ziemi bez oczyszczania.
7. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹:
1) istniej¹ce napowietrzne linie kablowe redniego napiêcia nale¿y docelowo skablowaæ;
2) zasilanie w energiê elektryczn¹ obszaru objêtego planem nale¿y planowaæ z istniej¹cej sieci NN i SN, po jej
rozbudowie lub budowie nowej, poprzez z³¹cza kablowe, lokalizowane w granicach dzia³ek, zgodnie z warunkami technicznymi okrelonymi przez dysponenta
sieci;
3) na obszarze planu znajduj¹ siê 2 stacje transformatorowe oraz projektowana jest lokalizacja 3 nowych
stacji,

stawie indywidualnych umów zawieranych na wniosek zainteresowanego inwestora;
6) parametry techniczne istniej¹cych linii napowietrznych
SN, koliduj¹cych z przeznaczeniem terenu, nale¿y dostosowaæ do wymagañ odpowiednich dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt w³aciciela terenu lub
inwestora, po uzgodnieniu z dysponentem sieci;
7) realizacja inwestycji koliduj¹cych z istniej¹cymi s³upami elektroenergetycznymi oraz stacjami transformatorowymi warunkowana jest przeniesieniem tych s³upów lub stacji w inne miejsce, po uzgodnieniu lokalizacji z dysponentem sieci, zgodnie z zasadami okrelonymi planem, na koszt inwestora.
8. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹: z w³asnych kot³owni na
paliwa ekologiczne i wykorzystuj¹ce odnawialne ród³a
energii, z zastosowaniem urz¹dzeñ technicznych o wysokiej sprawnoci i niskim stopniu zanieczyszczeñ rodowiska.
9. Zaopatrzenie w gaz  na warunkach okrelonych przez
dysponenta sieci gazowej.
10. Gromadzenie i usuwanie odpadów: w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi ustala siê ich selekcjonowanie
i wywóz na sk³adowisko odpadów komunalnych na podstawie umów cywilno  prawnych zawieranych przez
w³acicieli posesji, zgodnie z zasadami ustalonymi przez
w³adze gminy; sposób gromadzenia i usuwania odpadów
winien zabezpieczyæ rodowisko przed zanieczyszczeniem.
11. Gospodarkê odpadami przemys³owymi nale¿y prowadziæ
zgodnie z przepisami w zakresie ochrony rodowiska.
12. Telekomunikacja:
1) przewody sieci telekomunikacyjnej mo¿na uk³adaæ
w pasie drogowym ulic, za zgod¹ zarz¹dzaj¹cego ulic¹,
na warunkach uzgodnionych z dysponentem sieci;
2) dopuszcza siê budowê sieci na terenie le¿¹cym poza
pasem drogowym, pod warunkiem zgody w³aciciela
terenu lub ustanowienia s³u¿ebnoci gruntowej;
3) istniej¹c¹ sieæ teletechniczna w miejscach kolizji
z projektowanym uk³adem komunikacyjnym oraz infrastruktur¹ techniczna nale¿y przebudowaæ zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
§13. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu.
1. Obowi¹zuje zakaz zabudowy, na terenie oznaczonym symbolem 1R.
2. Zakazuje siê realizacji zabudowy w odleg³oci 50 m od
granicy lasu.

4) dopuszcza siê lokalizowanie stacji transformatorowych
równie¿ na wszystkich terenach przeznaczonych pod
zainwestowanie kubaturowe, stosownie do potrzeb
u¿ytkowników, pod warunkiem zapewnienia do nich
dojazdu;

3. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1P
obowi¹zuj¹ ograniczenia w zakresie realizacji zabudowy
i zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z po³o¿enia terenu
przy granicy terenu kolejowego, okrelone w §15 ust. 6
pkt 1.

5) wszelkie inwestycje zwi¹zane ze wzrostem zaopatrzenia na energiê elektryczn¹ nale¿y realizowaæ na pod-

4. W odleg³oci min. 50 m od granicy projektowanego
cmentarza zakazuje siê lokalizacji zabudowy mieszkanio-
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wej oraz zak³adów produkuj¹cych ¿ywnoæ, zak³adów
¿ywienia zbiorowego oraz zak³adów przechowuj¹cych
artyku³y ¿ywnoci.
5. Zabrania siê lokalizowania zabudowy i nasadzania drzew,
z wyj¹tkiem drzew owocowych niskopiennych, w odleg³oci 20,5 m od skrajnego przewodu istniej¹cej linii energetycznej wysokiego napiêcia 110 kV oraz w odleg³oci 5 m
od skrajnego przewodu istniej¹cych linii energetycznych
redniego napiêcia.
6. Zabrania siê lokalizowania parkingów oraz stanowisk pracy, sk³adowisk wyrobów, materia³ów lub maszyn i urz¹dzeñ budowlanych pod lini¹ i w odleg³oci mniejszej ni¿
15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV.
7. W odleg³oci 1,5 m od brzegów rowów melioracyjnych
zakazuje siê nasadzania drzew i krzewów, lokalizowania
zabudowy, ogrodzeñ i innych obiektów budowlanych.

Poz. 4110

1) nale¿y przewidzieæ pas zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej o szerokoci min. 6 m;
2) obowi¹zuje nasadzenie szpaleru drzew od strony ulic
publicznych;
3) now¹ zabudowê nale¿y lokalizowaæ w sposób zapewniaj¹cy dogodne przewietrzanie terenu;
4) wysokoæ zabudowy us³ugowej, baz, sk³adów oraz magazynów ustala siê na max. 12 m od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu przekrycia obiektu,
5) wysokoæ zabudowy produkcyjnej  max. 18 m od poziomu terenu do najwy¿szego punktu przekrycia obiektu,
6) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci okrelonej w punkcie 5 dla masztów lub kominów, przy czym ich wysokoæ
nie mo¿e by wiêksza ni¿ 25 m ponad poziom terenu,

8. Wzd³u¿ rowów melioracyjnych biegn¹cych przez tereny
u¿ytkowane rolniczo, le¿¹ce w zlewni chronionej rzeki Orli,
nale¿y pozostawiæ strefê biologicznie czynn¹ o szerokoci
co najmniej 6 m.

7) dopuszcza siê zwiêkszenie wysokoci okrelonej w punkcie 5 do max. 22 m od poziomu terenu dla urz¹dzeñ
technicznych, zwi¹zanych z technologi¹ produkcji, z zaleceniem obudowy tych urz¹dzeñ, jeli mia³yby byæ umieszczone na dachu obiektu.

§14. Tymczasowe sposoby zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenu. Do czasu realizacji ustaleñ niniejszej
uchwa³y tereny mog¹ byæ u¿ytkowane w sposób dotychczasowy.

8) na d³ugich elewacjach w zabudowie produkcyjnej nale¿y
wprowadziæ podzia³ poprzez np. zastosowanie ryzalitów,
b¹d poprzez zró¿nicowanie materia³u lub kolorystyki elewacji.

ROZDZIA£ III

9) dopuszcza siê zabudowê max. 70% powierzchni terenu
inwestycji, przy zachowaniu min. 20% powierzchni terenu
biologicznie czynnej.

Ustalenia szczegó³owe
Przeznaczenie terenów i zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego z uwzglêdnieniem elementów
ochrony rodowiska i dziedzictwa kulturowego
§15. 1. Wyznacza siê strefê zabudowy produkcyjnej, sk³adów i magazynów oznaczon¹ symbolem P.
2. W strefie P ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu:
1) zabudowa produkcyjna, z wykluczeniem zak³adów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, a w szczególnoci zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nych awarii;
2) sk³ady;
3) bazy;
4) magazyny.
3. W strefie P ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne przeznaczenie terenu:
1) us³ugi, z wyj¹tkiem us³ug owiaty i ochrony zdrowia;
2) obs³uga komunikacji;
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
4) dojazdy i parkingi.
4. W strefie P wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku
planu symbolami: 1P, 2P, 3P i 4P.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady zagospodarowania terenu dla strefy P:

10) powierzchnia wydzielanych dzia³ek powinna byæ taka, aby
mo¿liwe by³o zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego
wraz z towarzysz¹cymi urz¹dzeniami budowlanymi, zgodnie z wymogami przepisów budowlanych;
11) szerokoæ wydzielanych dróg dojazdowych winna byæ
dostosowana do wymagañ wynikaj¹cych z przewidywanego ruchu pojazdów, zgodnie z przepisami budowlanymi, a w szczególnoci ochrony przeciwpo¿arowej.
6. Dla terenów okrelonych w ust. 4 obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne planu i zasady zagospodarowania terenu dla strefy P
oraz nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) teren o symbolu 1P:
a) zakaz realizacji inwestycji zwi¹zanych z produkcj¹
i obrotem substancjami ³atwopalnymi, wybuchowymi,
¿r¹cymi i pyl¹cymi, stanowi¹cymi potencjalne zagro¿enie dla ruchu kolejowego oraz stanowi¹cymi zagro¿enie dla rodowiska,
b) budowle i budynki nie mog¹ byæ lokalizowane
w odleg³oci mniejszej ni¿ 10 m od granicy obszaru
kolejowego, przy czym odleg³oæ ta nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 20 m od osi skrajnego toru,
c) dopuszcza siê lokalizacjê masztu (konstrukcji wie¿owej) wy³¹cznie w odleg³oci wiêkszej od granicy obszaru kolejowego ni¿ planowana wysokoæ tego obiektu,
celem unikniêcia zatarasowania torów kolejowych
w razie awaryjnego upadku konstrukcji,
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d) w obiektach kubaturowych po³o¿onych w strefie 50 m
od linii kolejowej nale¿y stosowaæ konstrukcje odporne na drgania i wibracje,
e) w obiektach przeznaczonych na sta³y pobyt ludzi,
po³o¿onych w strefie 50 m od linii kolejowej nale¿y
stosowaæ stolarkê okienn¹ i drzwiow¹ t³umi¹c¹ ha³as,
f) minimalna odleg³oæ budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi od linii elektroenergetycznej napowietrznej redniego napiêcia nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5 m od skrajnego przewodu linii,
g) parametry techniczne istniej¹cych linii napowietrznych
SN, koliduj¹cych z przeznaczeniem terenu, nale¿y dostosowaæ do wymagañ odpowiednich dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt w³aciciela terenu lub
inwestora, po uzgodnieniu z dysponentem sieci,
h) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony
ul. Kolejowej  w linii zabudowy na terenie 6MN/U, wg
rysunku planu,
i)

nasadzenia drzew dopuszcza siê w odleg³oci wiêkszej
ni¿ 15 m od osi skrajnego toru kolejowego,

j)

dla ochrony przed zagro¿eniami mechanicznymi i iskrzeniem trakcji elektrycznej ogrodzenie terenu od strony
linii kolejowej nale¿y wykonaæ jako betonowe o wysokoci min. 1,80 m,

k) wszelkie place sk³adowe, dojazdy manewrowe dla
samochodów oraz parkingi musz¹ mieæ nawierzchniê
tward¹ ze spadkiem zapewniaj¹cym sp³yw wody
w kierunku przeciwnym do torów kolejowych,
l)

w pasie terenu w odleg³oci 1,5 m od brzegów rowu
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w §13 ust. 7,

m) dopuszcza siê zarurowanie rowu w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, po uzgodnieniu z w³aciwym terenowo organem ds. melioracji wodnych.
n) mo¿liwoæ realizacji bocznicy kolejowej dla obs³ugi
zabudowy produkcyjnej nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹
linii kolejowej oraz w³aciwym organem w zakresie
bezpieczeñstwa i obronnoci kraju,
o) dojazd do terenu  z ulicy 1KD-D, przy czym dopuszcza
siê utrzymanie dotychczasowego dojazdu, z ul. Kolejowej oraz z drogi dojazdowej po³o¿onej po zachodniej
stronie obszaru planu,
p) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji oraz na
parkingu 2KDP;
2) teren o symbolu 2P:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony zachodniej
 w linii istniej¹cej zabudowy na s¹siednim terenie
o symbolu 1RM, wg rysunku planu,
b) minimalna odleg³oæ budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi od linii elektroenergetycznej napowietrznej redniego napiêcia nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5 m od skrajnego przewodu linii,
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c) parametry techniczne istniej¹cych linii napowietrznych
SN, koliduj¹cych z przeznaczeniem terenu, nale¿y dostosowaæ do wymagañ odpowiednich dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt w³aciciela terenu lub
inwestora, po uzgodnieniu z dysponentem sieci,
d) w pasie terenu w odleg³oci 1,5 m od brzegów rowu
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w §13 ust. 7,
e) dopuszcza siê zarurowanie rowu w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, po uzgodnieniu z w³aciwym terenowo organem ds. melioracji wodnych.
f) dojazd do terenu  z ulicy 1KD-D,
g) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji;
3) teren o symbolu 3P - teren istniej¹cego m³yna:
a) istniej¹ce obiekty powinny byæ zmodernizowane
z zastosowaniem technologii oraz materia³ów izolacyjnych, powoduj¹cych ograniczenie uci¹¿liwoci zak³adu
dla znajduj¹cej siê w s¹siedztwie zabudowy mieszkaniowej, a w szczególnoci ograniczenie emisji ha³asu
do terenu, do którego w³aciciele maj¹ tytu³ prawny,
a jeli nie jest to mo¿liwe nale¿y ustanowiæ wokó³ nich
strefê ograniczonego u¿ytkowania, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony rodowiska,
b) zalecana jest zmiana funkcji zabudowy na nieuci¹¿liw¹,
c) dopuszcza siê likwidacjê istniej¹cej zabudowy,
d) dojazd do terenu - z Drogi Królewskiej - ulicy powiatowej o symbolu 1KD-L,
e) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji;
4) teren o symbolu 4P:
a) dopuszcza siê adaptacjê istniej¹cych budynków
w dobrym stanie technicznym i przeznaczenie ich na
funkcje nieuci¹¿liwe dla znajduj¹cej siê w s¹siedztwie
zabudowy mieszkaniowej,
b) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony ul. Kolejowej - wg rysunku planu,
c) minimalna odleg³oæ budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi od linii elektroenergetycznej napowietrznej redniego napiêcia nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5 m od skrajnego przewodu linii,
d) parametry techniczne istniej¹cych linii napowietrznych
SN, koliduj¹cych z przeznaczeniem terenu, nale¿y dostosowaæ do wymagañ odpowiednich dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt w³aciciela terenu lub
inwestora, po uzgodnieniu z dysponentem sieci,
e) dojazd do terenu  istniej¹cy, z ul. Kolejowej,
f) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji.
§16. 1. Wyznacza siê teren zabudowy produkcyjnej
z us³ugami, oznaczony symbolem 1P/U.
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2. Dla terenu 1P/U ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe
przeznaczenie terenu:
1) zabudowa produkcyjna, z wykluczeniem zak³adów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla zdrowia i ¿ycia ludzi, a w szczególnoci zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nych awarii;
2) magazyn;
3) us³ugi, z wyj¹tkiem us³ug owiaty i ochrony zdrowia.
3. Dla terenu 1P/U ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne
przeznaczenie terenu:
1) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
2) dojazdy i parkingi.
4. Dla terenu 1P/U obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne planu
i zasady zagospodarowania terenu dla strefy P, okrelone
w §15 ust. 5 oraz nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) istniej¹cy tartak  do modernizacji, z uwzglêdnieniem
ograniczenia uci¹¿liwoci do terenu, do którego w³aciciele maj¹ tytu³ prawny, a jeli nie jest to mo¿liwe nale¿y
ustanowiæ wokó³ niego strefê ograniczonego u¿ytkowania, zgodnie z przepisami w zakresie ochrony rodowiska;
2) zaleca siê zmianê funkcji terenu tartaku na nieuci¹¿liw¹;
3) dopuszcza siê likwidacje istniej¹cego zainwestowania;
4) w odleg³oci min. 50 m od granicy projektowanego cmentarza zakazuje siê lokalizacji zak³adów produkuj¹cych ¿ywnoæ, zak³adów ¿ywienia zbiorowego oraz zak³adów przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoci.
5) zaleca siê lokalizacjê us³ug po zachodniej stronie terenu,
wzd³u¿ ulicy 2KD-D;
6) minimalna odleg³oæ budynków przeznaczonych na sta³y
pobyt ludzi od linii elektroenergetycznej napowietrznej
redniego napiêcia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m od
skrajnego przewodu linii;
7) parametry techniczne istniej¹cych linii napowietrznych
SN, koliduj¹cych z przeznaczeniem terenu, nale¿y dostosowaæ do wymagañ odpowiednich dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt w³aciciela terenu lub inwestora,
po uzgodnieniu z dysponentem sieci;
8) w pasie terenu w odleg³oci 1,5 m od brzegów rowu
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w §13 ust. 7;
9) dopuszcza siê zarurowanie rowu w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, po uzgodnieniu z w³aciwym organem ds. melioracji wodnych;
10) dojazd do terenu  z ulic 1KD-D i 1KDW, parkingów 1KDP
i 2KDP;
11) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji oraz na parkingu
2KDP.
§17. 1. Wyznacza siê strefê zabudowy us³ugowej oznaczon¹ symbolem U.
2. W strefie U ustala siê jako podstawowe przeznaczenie
terenu zabudowê us³ugow¹,
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3. W strefie U ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne przeznaczenie terenu:
1) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji;
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) place, dojazdy, parkingi i ci¹gi piesze.
4. W strefie U wyznacza siê tereny oznaczone na rysunku
planu symbolami: 1U, 2U, 3U i 4U.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady zagospodarowania terenu dla strefy U:
1) w odleg³oci min. 50 m od granicy projektowanego cmentarza zakazuje siê lokalizacji zak³adów ¿ywienia zbiorowego oraz zak³adów przechowuj¹cych artyku³y przechowuj¹cych artyku³y ¿ywnoci,
2) wysokoæ zabudowy us³ugowej ustala siê na max. 12 m
od poziomu terenu do najwy¿szego punktu przekrycia
obiektu;
3) dopuszcza siê zabudowê max. 45% powierzchni terenu
inwestycji, przy zachowaniu min. 45% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
4) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji.
6. Dla terenów okrelonych w ust. 4 obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne planu oraz ogólne zasady zagospodarowania
terenu dla strefy U i nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) tereny o symbolu 1U, 2U i 3U:
a) dojazd do terenów 2U i 3U  z ulicy 3KD-D,
b) dojazd do terenu 1U  z ulicy 3KD-D oraz ulicy 2KDD i ci¹gu pieszo-jezdnego 2KDX;
2) teren o symbolu 4U:
a) zaleca siê realizacjê us³ug zwi¹zanych z obs³ug¹ terenu
cmentarza.,
b) dojazd do terenu  z drogi powiatowej 1KD-L.
§18. 1. Wyznacza siê strefê zabudowy mieszkaniowo us³ugowej oznaczon¹ symbolem MN/U.
2. W strefie MN/U ustala siê jako podstawowe przeznaczenie terenu zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz
nieuci¹¿liw¹ zabudowê us³ugow¹.
3. W strefie MN/U ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne
przeznaczenie terenu:
1) terenowe urz¹dzenia sportu i rekreacji;
2) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
3) place, dojazdy, parkingi i ci¹gi piesze.
4. W strefie MN/U wyznacza siê tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/ U,
5MN/U i 6MN/U.
5. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady zagospodarowania terenu dla strefy MN/U:
1) zakaz lokalizowania budynków inwentarskich;
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2) nale¿y przyj¹æ wysokoæ zabudowy mieszkaniowej - max.
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, tj.
max. 6,5 m od terenu do okapu dachu lub gzymsu;
3) wysokoæ zabudowy us³ugowej ustala siê na max. 12 m
od poziomu terenu do najwy¿szego punktu przekrycia
obiektu;
4) wysokoæ gara¿y oraz budynków gospodarczych  max.
3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu;
5) dopuszcza siê zabudowê max. 45% powierzchni terenu
inwestycji, przy zachowaniu min. 45% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
6) dopuszcza siê sytuowanie budynków gospodarczych
i gara¿y cian¹ oddzielenia przeciwpo¿arowego bezporednio przy granicy dzia³ek oraz w odleg³oci 1,5 m od
granicy;
7) zabudowê mieszkaniow¹, gospodarcz¹ oraz gara¿e nale¿y
przekryæ dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu
po³aci i k¹cie nachylenia od 25 do 45 stopni, z zastosowaniem dachówki ceramicznej lub materia³u dachówkopodobnego; dopuszcza siê pokrycie do 20% powierzchni
dachu w inny sposób;
8) minimalna szerokoæ frontu nowo wydzielanych dzia³ek
nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 22 m;
9) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 600 m2  dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo - us³ugowej; obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na
terenie w³asnym inwestycji.
6. Dla terenów okrelonych w ust. 4 obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne planu oraz ogólne zasady zagospodarowania
terenu dla strefy MN/U i nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) teren 1MN/U:
a) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od zachodniej strony terenu - w odleg³oci 10 m od linii
rozgraniczenia, wg rysunku planu,
b) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony dróg dojazdowych 2KD-D i 3KD-D oraz ci¹gu pieszojezdnego 2KDX  w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczenia, wg rysunku planu,
c) w pasie terenu w odleg³oci 1,5 m od brzegów rowu
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w §13 ust. 7;
d) dopuszcza siê zarurowanie rowu w przypadku kolizji
z zagospodarowaniem terenu, po uzgodnieniu z w³aciwym terenowo organem ds. melioracji wodnych,
e) dojazd do terenu 1MN/U  z ulic 2KD-D, 3KD-D oraz
ulicy po zachodniej stronie obszaru planu, a docelowo
 z obwodnicy miasta Kobylina,
2) tereny 2MN/U, 3MN/U, 4MN/ U, 5MN/U i 6MN/U:
a) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony ul. Kolejowej  wg rysunku planu.
b) dla terenów 2MN/U i 3MN/U wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony ulicy powiatowej

(Drogi Królewskiej) 1KD-L  w odleg³oci 8 m od linii
rozgraniczenia ulicy, wg rysunku planu,
c) dla terenu 2MN/U wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê
zabudowy od strony ulicy lokalnej 3KD-L  w odleg³oci 8 m od linii rozgraniczenia ulicy, wg rysunku planu
oraz obowi¹zuj¹c¹ i nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy
od strony ulicy dojazdowej 5KD-D - w odleg³oci 6 m
od linii rozgraniczenia, wg rysunku planu,
d) dla terenów 5MN/U i 6MN/U wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony ulicy 1KD-D w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczenia ulicy,
e) minimalna odleg³oæ budynków przeznaczonych na
sta³y pobyt ludzi od linii elektroenergetycznej napowietrznej redniego napiêcia nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 5 m od skrajnego przewodu linii,
f) parametry techniczne istniej¹cych linii napowietrznych
SN, koliduj¹cych z przeznaczeniem terenu, nale¿y dostosowaæ do wymagañ odpowiednich dla przeznaczenia terenu w planie, na koszt w³aciciela terenu lub
inwestora, po uzgodnieniu z dysponentem sieci,
g) dojazd do terenu 2MN/U  z drogi powiatowej 1KD-L
oraz z ulicy 5KD-D, a tak¿e z ul. Kolejowej,
h) dojazd do terenu 3MN/U  z drogi powiatowej 1KD-L
oraz z ul. Kolejowej,
i)

dojazd do terenu 4MN/U  z ul. Kolejowej,

j)

dojazd do terenów 5MN/U i 6MN/U  z ulicy 1KD-D oraz
z ul. Kolejowej,

§19. 1. Wyznacza siê strefê zabudowy mieszkaniowej
oznaczon¹ symbolem MN.
2. W strefie MN ustala siê jako podstawowe przeznaczenie terenu zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
3. W strefie MN ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne
przeznaczenie terenu:
1) nieuci¹¿liwe us³ugi o charakterze lokalnym wbudowane
w partery budynków jednorodzinnych;
2) sport i rekreacja;
3) obiekty i urz¹dzenia infrastruktury technicznej;
4) place, dojazdy, parkingi i ci¹gi piesze.
4. W strefie MN wyznacza siê tereny oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1MN - 3MN.
5. Dla terenów okrelonych w ust. 4 obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne planu i nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) zakaz lokalizowania budynków inwentarskich;
2) wyznacza siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy od strony
drogi powiatowej 1KD-L w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczenia ulic, wg rysunku planu;
3) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy od strony
ulic lokalnych 2KD-L oraz 3KD-L w odleg³oci 8 m od linii
rozgraniczenia ulic, wg rysunku planu;
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4) wyznacza siê obowi¹zuj¹ce oraz nieprzekraczalne linie
zabudowy od strony ulic dojazdowych 3KD-D, 4 KD-D oraz
5KD-D w odleg³oci 6 m od linii rozgraniczenia ulic, wg
rysunku planu;
5) dopuszcza siê sytuowanie budynków gospodarczych
i gara¿y cian¹ oddzielenia przeciwpo¿arowego bezporednio przy granicy dzia³ek oraz w odleg³oci 1,5 m od
granicy;
6) nale¿y przyj¹æ wysokoæ zabudowy mieszkaniowej - max.
3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, tj.
max. 6,5 m od terenu do okapu dachu lub gzymsu;
7) wysokoæ gara¿y oraz budynków gospodarczych  max.
3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu,
8) szerokoæ frontu budynku mieszkalnego ustala siê na min.
8 m oraz na max. 18 m;
9) szerokoæ frontu gara¿u oraz budynku gospodarczego
ustala siê na min. 4 m oraz na max. 8 m;
10) zabudowê nale¿y przekryæ dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu po³aci i k¹cie nachylenia od 25 do 45
stopni, z zastosowaniem dachówki ceramicznej lub materia³u dachówkopodobnego; dopuszcza siê pokrycie do
20% powierzchni dachu w inny sposób;
11) dopuszcza siê zabudowê max. 30% powierzchni terenu
inwestycji, przy zachowaniu min. 50% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
12) zaleca siê podzia³ na dzia³ki okrelony na rysunku planu;
minimalna powierzchnia wydzielanych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 800 m2  dla nowoprojektowanej zabudowy mieszkaniowej;
13) obs³uga komunikacyjna terenów  z dróg dojazdowych
oraz dla terenu 3MN  z lokalnych 1KD-D i 3KD-L;
14) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji.
§20. 1. Wyznacza siê teren zabudowy zagrodowej oznaczony symbolem 1RM.
2. Dla terenu 1RM ustala siê jako podstawowe przeznaczenie terenu zabudowê zagrodow¹.
3. Dla terenu 1RM ustala siê nastêpuj¹ce dopuszczalne
przeznaczenie terenu:
1) zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹;
2) nieuci¹¿liwe us³ugi o charakterze lokalnym, wbudowane
w partery budynków mieszkalnych;
3) obiekty infrastruktury technicznej;
4) place, dojazdy, parkingi i ci¹gi piesze.
4. Dla terenu okrelonego w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne planu i nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) na terenie zabudowy zagrodowej nie mog¹ byæ lokalizowane obiekty inwentarskie, powoduj¹ce przekroczenie
emisji zanieczyszczeñ powy¿ej dopuszczalnych norm poza
granicami w³asnoci;
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2) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej od strony zachodniej wg rysunku planu;
3) wyznacza siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy dla zabudowy mieszkaniowej od strony ulicy 1KD-D w odleg³oci
8 m od linii rozgraniczenia ulicy, wg rysunku planu;
4) nale¿y przyj¹æ wysokoæ zabudowy mieszkaniowej - max.
2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, tj.
max. 4 m od terenu do okapu dachu lub gzymsu;
5) wysokoæ gara¿y oraz budynków gospodarczych  max.
3,5 m od poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu;
6) szerokoæ frontu budynku mieszkalnego ustala siê na min.
8 m oraz na max. 18 m;
7) szerokoæ frontu gara¿u oraz budynku gospodarczego
ustala siê na min. 4 m oraz na max. 8 m;
8) zabudowê nale¿y przekryæ dachami stromymi o symetrycznym nachyleniu po³aci i k¹cie nachylenia od 25 do 45
stopni, z zastosowaniem dachówki ceramicznej lub materia³u dachówkopodobnego; dopuszcza siê pokrycie do
20% powierzchni dachu w inny sposób;
9) dopuszcza siê zabudowê max. 30% powierzchni terenu
inwestycji, przy zachowaniu min. 50% powierzchni terenu
biologicznie czynnej;
10) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1.000 m2  dla nowoprojektowanej
zabudowy mieszkaniowej;
11) obs³uga komunikacyjna terenu  z ulicy po³o¿onej po
zachodniej stronie obszaru planu oraz z ulicy 1KD-D;
12) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji.
§21. 1. Wyznacza siê teren zieleni cmentarnej oznaczony
symbolem 1ZC.
2. Dla terenu 1ZC ustala siê jako podstawowe przeznaczenie terenu - cmentarz komunalny.
3. Dla terenu okrelonego w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne planu i nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) cmentarz nale¿y projektowaæ i utrzymywaæ jako zieleñ
o charakterze parkowym, zgodnie z przepisami odrêbnymi;
2) wzd³u¿ ogrodzenia cmentarza nale¿y urz¹dziæ pas zieleni
wysokiej;
3) dopuszcza siê realizacjê kaplicy na terenie cmentarza;
4) wysokoæ kaplicy ustala siê na max. 12 m od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu przekrycia obiektu, przy
czym dopuszcza siê zwiêkszenie tej wysokoci dla dominanty architektonicznej (wie¿y), ale nie wy¿ej ni¿ 25 m od
poziomu terenu do jej najwy¿szego punktu;
5) dojazd  z drogi powiatowej 1KD-L, poprzez ci¹g pieszojezdny w zieleni 1KDX;
6) miejsca postojowe nale¿y przewidzieæ na terenie parkingu
terenowego 1KDP.
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§22. 1. Wyznacza siê teren zieleni urz¹dzonej oznaczony
symbolem 1ZP.
2. Dla terenu 1ZP ustala siê jako podstawowe przeznaczenie terenu zieleñ urz¹dzon¹ - skwer,
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne na terenie wymienionym w ust. 1 ustala siê terenowe urz¹dzenia sportu
i rekreacji.
4. Dla terenu okrelonego w ust. 1 obowi¹zuj¹ ustalenia
ogólne planu i nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe:
1) teren nale¿y zagospodarowaæ zieleni¹ w formie skweru
miejskiego;
2) zakaz lokalizowania obiektów kubaturowych, z wyj¹tkiem
obiektu zaplecza sanitarnego o wysokoci max. 3 m od
poziomu terenu do okapu dachu i o szerokoci max. 5 m;
3) dopuszcza siê realizacjê ma³ej architektury i pomników;
4) dojazd  z ulicy Kolejowej.
§23. 1. Wyznacza siê strefê terenów rolniczych, oznaczon¹ symbolem R.
2. W strefie R ustala siê jako podstawowe przeznaczenie
terenu uprawy rolnicze.
3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala siê:
1) zabudowê zagrodow¹, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 1 lit. a;
2) nieuci¹¿liwe us³ugi towarzysz¹ce wbudowane w partery
budynków mieszkalnych, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 1 lit.
a;
3) obiekty obs³ugi rolnictwa, z zastrze¿eniem ust. 4 pkt 1 lit.
a;
4) urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
4. W strefie R wyznacza siê tereny 1R, 2R i 3R, dla
których obowi¹zuj¹ ustalenia ogólne planu i nastêpuj¹ce
ustalenia szczegó³owe:
1) teren 1R:
a) obowi¹zuje zakaz zabudowy,
b) w pasie terenu w odleg³oci 1,5 m od brzegów rowu
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w §13 ust. 7;
c) wzd³u¿ rowów melioracyjnych nale¿y pozostawiæ strefê biologicznie czynn¹ o szerokoci co najmniej 6 m,
d) dojazd do terenu z ulicy lokalnej 2KD-L.
2) tereny 2R i 3R:
a) dopuszcza siê realizacjê jednego ci¹gu zabudowy zagrodowej wzd³u¿ drogi,
b) zabudowê nale¿y lokalizowaæ wy³¹cznie wzd³u¿ istniej¹cej drogi powiatowej 1KD-L oraz projektowanej obwodnicy Kobylina, ulic 2KD-L i 3KD-L,
c) na terenie zabudowy zagrodowej nie mog¹ byæ lokalizowane obiekty inwentarskie, powoduj¹ce przekroczenie emisji zanieczyszczeñ powy¿ej dopuszczalnych
norm poza granicami w³asnoci,
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d) zabrania siê lokalizowania zabudowy oraz nasadzeñ
drzew, z wyj¹tkiem owocowych niskopiennych pod
lini¹ oraz w odleg³oci min. 20,5 m od skrajnego
przewodu istniej¹cej linii energetycznej wysokiego
napiêcia 110 kV,
e) zabrania siê lokalizowania parkingów oraz stanowisk
pracy, sk³adowisk wyrobów, materia³ów lub maszyn
i urz¹dzeñ budowlanych pod lini¹ i w odleg³oci mniejszej ni¿ 15 m od skrajnego przewodu linii 110 kV,
f) zakaz zabudowy w odleg³oci 50 m od granicy lasu,
po³o¿onego po pó³nocnej stronie obszaru planu,
g) wyznacza siê nieprzekraczalne linie zabudowy od strony ulicy powiatowej 1KD-L oraz ulic 2KD-L i 3KD-L
w odleg³oci 10 m od linii rozgraniczenia ulic,
h) nale¿y przyj¹æ wysokoæ zabudowy mieszkaniowej max. 2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
u¿ytkowe, tj. max. 4 m od terenu do okapu dachu lub
gzymsu,
i)

wysokoæ gara¿y oraz budynków gospodarczych zwi¹zanych z zabudow¹ mieszkaniow¹  max. 3,5 m od
poziomu terenu do okapu dachu lub gzymsu,

j)

wysokoæ zabudowy obiektów obs³ugi rolnictwa 
max. 8 m do najwy¿szego punktu obiektu od poziomu
terenu,

k) szerokoæ frontu budynku mieszkalnego ustala siê na
min. 8 m oraz na max. 18 m,
l)

szerokoæ frontu gara¿u oraz budynku gospodarczego
zwi¹zanego z zabudow¹ mieszkaniow¹ ustala siê na
min. 4 m oraz na max. 8 m,

m) zabudowê mieszkaniow¹ oraz budynki gospodarcze
nale¿y przekryæ dachami stromymi o k¹cie nachylenia
od 25 do 45 stopni, z zastosowaniem dachówki ceramicznej lub materia³u dachówkopodobnego; dopuszcza siê pokrycie do 20% powierzchni dachu w inny
sposób,
n) dopuszcza siê zabudowê max. 20% powierzchni terenu
inwestycji, przy zachowaniu min. 70% powierzchni
terenu biologicznie czynnej,
o) w pasie terenu w odleg³oci 1,5 m od brzegów rowu
obowi¹zuj¹ ustalenia okrelone w §13 ust. 7,
p) wzd³u¿ rowu melioracyjnego nale¿y pozostawiæ strefê
biologicznie czynn¹, o szerokoci co najmniej 6 m,
q) minimalna powierzchnia wydzielanych dzia³ek nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1.000 m2  dla nowoprojektowanej
zabudowy mieszkaniowej,
r) dojazd do terenów z ulic 1KD-L, 2KD-L i 3KD-L,
s) obowi¹zuje zapewnienie niezbêdnej iloci miejsc postojowych na terenie w³asnym inwestycji.
§24. 1. Wyznacza siê tereny komunikacji, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1KDP, 2KDP, 1KD-L, 2KD-L, 3KDL oraz od 1KD-D do 5 KD-D, a tak¿e 1KDW i 1KDX oraz 2KDX.
2. Dla terenów komunikacji obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:
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1) tereny o symbolach 1KDP i 2KDP:
a) przeznaczenie terenu  parking terenowy,
b) parking nale¿y utwardziæ i zapewniæ odprowadzenie
wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami
okrelonymi w §12 ust. 6 pkt 1 i 2,
c) wjazd na parking 1KDP  z ulicy powiatowej 1KD-L,
d) wjazd na parking 2KDP - z ulicy 1KD-D,
e) dopuszcza siê lokalizacjê urz¹dzeñ i sieci uzbrojenia
technicznego;
2) ulica powiatowa o symbolu 1KD-L:
a) istniej¹ca ulica: Droga Królewska - ulica publiczna
powiatowa, klasy lokalnej L,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  20 m, a na terenie
zainwestowanym, wg rysunku planu,
c) jezdnia o szerokoci 7 m,
d) chodniki obustronne,
e) cie¿ka rowerowa po jednej stronie ulicy,
f) starodrzew  do utrzymania,
g) ulicê nale¿y obsadziæ drzewami po obu jej stronach,
h) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego
i niewielkich obiektów handlowych (kiosków), w sposób nie koliduj¹cy z funkcj¹ komunikacyjn¹, realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy drogi, w pobli¿u przystanków
komunikacji zbiorowej, a w razie potrzeb tak¿e
w innych miejscach;
3) ulice gminne o symbolach 2KD-L i 3KD-L:
a) projektowana obwodnica miasta Kobylina - ulice publiczne gminne, klasy lokalnej L,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  20 m,
c) jezdnia o szerokoci 7 m,
d) chodniki obustronne,
e) cie¿ka rowerowa po jednej stronie ulicy,
f) ulicê nale¿y obsadziæ drzewami po obu jej stronach,
g) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego
i niewielkich obiektów handlowych (kiosków), w sposób nie koliduj¹cy z funkcj¹ komunikacyjn¹, realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy drogi, w pobli¿u przystanków
komunikacji zbiorowej, a w razie potrzeb tak¿e
w innych miejscach;
4) ulica gminna o symbolu 1KD-D:
a) projektowana ulica publiczna gminna, klasy dojazdowej D,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  15 m,
c) jezdnia o szerokoci 7 m,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego
i niewielkich obiektów handlowych (kiosków), w spo-

sób nie koliduj¹cy z funkcj¹ komunikacyjn¹, realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy drogi,
f) rów melioracyjny nale¿y zarurowaæ po uzgodnieniu
z w³aciwym terenowo organem ds. melioracji wodnych;
5) ulice gminne o symbolach 3KD-D i 5KD-D:
a) projektowane ulice publiczne gminne, klasy dojazdowej D,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  12 m, a na zakoñczeniu nieprzelotowej ulicy 2KD-D  plac manewrowy
o szerokoci 20 m,
c) jezdnia o szerokoci min. 6 m,
d) chodniki obustronne,
e) ulicê nale¿y obsadziæ drzewami po obu jej stronach,
f) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego
i niewielkich obiektów handlowych (kiosków), w sposób nie koliduj¹cy z funkcj¹ komunikacyjn¹, realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy drogi,
g) rów melioracyjny nale¿y zarurowaæ po uzgodnieniu
z w³aciwym terenowo organem ds. melioracji wodnych;
6) ulice gminne o symbolach 2KD-D i 4 KD-D:
a) projektowane ulice publiczne gminne, klasy dojazdowej D,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  10 m,
c) jezdnia o szerokoci 6 m,
d) chodniki obustronne,
e) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego
i niewielkich obiektów handlowych (kiosków), w sposób nie koliduj¹cy z funkcj¹ komunikacyjn¹, realizowanych za zgod¹ zarz¹dcy drogi;
7) ulica wewnêtrzna o symbolu 1KDW:
a) istniej¹ca droga dojazdowa,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  istniej¹ca, wg
rysunku planu,
c) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego;
8) ci¹g pieszo-jezdny o symbolu 1KDX:
a) projektowany ci¹g pieszo-jezdny w zieleni,
b) ci¹g ten przewiduje siê jako dojazd i g³ówne dojcie do
cmentarza,
c) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  20 m,
d) zieleñ urz¹dzona  po obu stronach ci¹gu,
e) elementy ma³ej architektury oraz owietlenie na tym
terenie powinny mieæ stylowy charakter.
f) dopuszcza siê lokalizacjê sieci uzbrojenia technicznego;
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9) ci¹g pieszo-jezdny o symbolu 2KDX:
a) projektowany ci¹g pieszo-jezdny w zieleni,
b) szerokoæ w liniach rozgraniczenia  5 m,
c) zieleñ urz¹dzona  po obu stronach ci¹gu.
§25. 1. Wyznacza siê tereny infrastruktury technicznej 
elektroenergetyki, oznaczone na rysunku planu symbolami 1E
 5E.
2. Tereny, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê na
lokalizacjê stacji transformatorowych.
ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§26. Stawkê procentow¹ stanowi¹c¹ podstawê do naliczenia op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717 ze zmianami) ustala siê na:
1) 30% dla terenów w strefie P, P/U, U, MN/U, MN, RM oraz
terenów przeznaczonych na zabudowê zagrodow¹ w strefie R,
2) 1% dla pozosta³ych terenów.
§27. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Kobylina.
§28. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kobylinie
() Tadeusz D¿yga³a
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/209/2005
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Do wy³o¿onego do wgl¹du publicznego w dniach od 1
czerwca do 21 czerwca 2005 r. projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowane-

go w Kobylinie w obrêbie ulic Kolejowej i Kopernika, nie
wp³ynê³a ¿adna uwaga.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXVIII/209/2005
Rady Miejskiej w Kobylinie
z dnia 29 sierpnia 2005 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE
NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY KOBYLIN ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA NA OBSZARZE
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU PO£O¯ONEGO
W REJONIE ULIC KOLEJOWEJ I KOPERNIKA W KOBYLINIE
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80, poz. 717  ze zm.) oraz w zwi¹zku z art. 111 ust. 2 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148  ze zm.) i art. 7 ust. 1 pkt 2
i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591  ze zm.), w nawi¹zaniu do
Prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu po³o¿onego w rejonie ulic Kolejowej i Kopernika w Kobylinie ustala
siê nastêpuj¹cy sposób realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do
zadañ w³asnych gminy oraz zasady ich finansowania:
1. Z bud¿etu miasta Kobylin nast¹pi zakup gruntów pod
budowê oraz pokrycie kosztu budowy nastêpuj¹cych inwestycji, bêd¹cych zadaniami w³asnymi gminy Kobylin:
1) publicznych ulic gminnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolami 2KD-L, 3KD-L oraz od 1KD-D do 5KDD,

2) publicznych gminnych ci¹gów pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDX i 2KDX,
3) publicznych parkingów, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDP i 2KDP,
4) cmentarza komunalnego, oznaczonego na rysunku
planu symbolem 1ZC,
5) miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, planowanej dla
obs³ugi obszaru planu,
6) rozbudowy miejskiej sieci wodoci¹gowej, planowanej
dla obs³ugi obszaru planu.
2. Realizacja wydatków, o których mowa w ust. 1, nast¹pi po
ujêciu wi¹¿¹cych siê z nimi inwestycji w bud¿ecie miasta.
3. Przewiduje siê mo¿liwoæ pokrycia czêci wydatków,
o których mowa w ust. 1 ze rodków pochodz¹cych
z funduszy unijnych.
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4111
UCHWA£A Nr XXV/157/05 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 30 sierpnia 2005 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia przebiegu dróg na terenie Gminy Dobrzyca
Na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz.
2086) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), uchwala siê co nastêpuje:
§1. Po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Pleszewskiego, zalicza siê drogi wykazane w za³. Nr 1 do uchwa³y do
kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Dobrzyca.

§2. Ustala siê przebieg dróg okrelonych w §1 zgodnie
z oznaczeniami na mapach pogl¹dowych stanowi¹cych za³.
Nr 2 i 3 do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXV/157/05
Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 30 sierpnia 2005 r.

WYKAZ DRÓG ZALICZONYCH DO KATEGORII DRÓG GMINNYCH
1) ul. Rynek w m. Dobrzyca,

3) od dr. powiat. 13176  Karmin - do dr. gm. 1331041,

2) ul. Dr Alfreda Bulsiewicza w m. Dobrzyca,

4) od dr. gm. 1331002  Polskie Olêdry  do gr. powiatu
krotoszyñskiego (Wyki).
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4112
UCHWA£A Nr XXXVI/280/2005 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 31 sierpnia 2005 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXII/171/2004 w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z póniejszymi zmianami), art. 110
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593; z póniejszymi zmianami) oraz art. 17
ust. 1 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W Statucie Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Krotoszynie, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XXII/171/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 24
czerwca 2004 roku wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. W §1 dodaje siê pkt 9 w brzmieniu:
9) ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postêpowaniu
wobec d³u¿ników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz.U. Nr 86, poz. 732).

2. W §6 w ust. 3 dodaje siê pkt f i g w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
f) postêpowanie wobec osób zobowi¹zanych do wiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu³u wykonawczego, je¿eli egzekucja prowadzona przez komornika s¹dowego jest bezskuteczna
g) przyznawanie zaliczek alimentacyjnych dla osób samotnie wychowuj¹cych dzieci, uprawnionych do wiadczenia alimentacyjnego na podstawie tytu³u wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica

4113
UCHWA£A Nr XXXIII/242/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 7 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Pleszewa z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia strefy p³atnego parkowania oraz wysokoci stawek op³at za parkowane pojazdów
samochodowych na terenie miasta Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b ust. 2, 3, 4, 5,
art. 13f ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 ze zmianami)
Rada Miejska w Pleszewie uchwala co nastêpuje:
§1. Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr XV/83/2003 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 9 grudnia 2003 roku w sprawie
ustalenia strefy p³atnego parkowania oraz wysokoci stawek
op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na terenie

miasta Pleszew otrzymuje brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem
do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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4114
UCHWA£A Nr XXXIII/245/2005 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 7 wrzenia 2005 r.
w sprawie szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atnoci za pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy w Pleszewie
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 ze zmianami), art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
ze zmianami) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê zasadê okrelenia wysokoci odp³atnoci
za pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy dla osób
przekraczaj¹cych kryterium dochodowe okrelone w art. 8
ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
w ten sposób, ¿e:
- w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest
(w procentach) nie wiêcej ni¿ o 100%, to odp³atnoæ
ustalona jako procent kryterium dochodowego osoby
samotnie gospodaruj¹cej (dalej: kryterium dochodowego) wynosi 5%,
- w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest
(w procentach) wiêcej ni¿ o 100% i nie wiêcej ni¿ o 200%,
to odp³atnoæ ustalona jako procent kryterium dochodowego wynosi 10%,

- w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest
(w procentach) wiêcej ni¿ o 200% i nie wiêcej ni¿ o 300%,
to odp³atnoæ ustalona jako procent kryterium dochodowego wynosi 15%,
- w przypadku gdy kryterium dochodowe przekroczone jest
(w procentach) wiêcej ni¿ o 300%, to odp³atnoæ ustalona
jako procent kryterium dochodowego wynosi 20%,
2. Odp³atnoæ za pobyt dokonywana jest do 5 ka¿dego
miesi¹ca za miesi¹c poprzedni w kasie rodowiskowego
Domu Samopomocy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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UCHWA£A Nr XXXIII/470/2005 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 wrzenia 2005 r.
w sprawie programu pomocy de minimis w zakresie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci
dla przedsiêbiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Na podstawie:
- art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
ze zmianami:

Dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ w okresie
krótszym ni¿ 6 miesiêcy, przyjmuje siê poziom zatrudnienia za te miesi¹ce w których by³a prowadzona dzia³alnoæ
gospodarcza na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558;
Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz.
1271; Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717; Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2004 r. Nr
102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2004
r. Nr 214, poz. 1806) art. 2, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (t. j. z 2002
r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zm.: Dz.U. 2002 r. Nr 200, poz. 1683;
Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz.
1039; Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1840; Dz.U. z 2003 r. Nr 200,
poz. 1953; Dz.U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966; M.P. z 2004 r. N
51, poz. 804; Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880; Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 884; Dz.U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959; Dz.U.
z 2004 r. Nr 123, poz. 1291; M.P. z 2004 r. Nr 43, poz. 753; M.P.
z 2004 r. Nr 46, poz. 794 Dz.U. z 2005 r. Nr 130, poz. 1087) Rada
Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co nastêpuje:

W przypadku przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, zwolnienie nie ma zastosowania.

§1. Wprowadza siê program pomocy de minimis przeznaczony dla przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie
produkcji, modernizacji i naprawy lokomotyw kolejowych
i tramwajowych oraz taboru kolejowego towarowego i osobowego jak i tramwajowego.
§2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci grunty, budynki, budowle lub ich czêci zajête przez w³aciciela nieruchomoci na produkcjê, modernizacjê i naprawê lokomotyw
kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego towarowego i osobowego jak i tramwajowego.
§3. Zwolnienia w podatku od nieruchomoci dotycz¹
przedsiêbiorców o których mowa w ustawie z dnia 2 lipca
2004 r. o swobodzie dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 173,
poz. 1807, ze zm.), którzy spe³nili kryteria zastosowania zwolnienia oraz ten fakt udokumentowali wed³ug zasad w trybie
przewidzianym niniejsz¹ uchwa³¹.
§4. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest:
- utrzymanie dotychczasowego poziomu zatrudnienia przez
ca³y okres zwolnienia przez poziom dotychczasowego
zatrudnienia nale¿y rozumieæ zatrudnienie w przeliczeniu
na pe³ne etaty w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych dzieñ,
w którym przedsiêbiorca naby³ prawo do zwolnienia
z okresu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej na terenie
miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

- brak zaleg³oci z tytu³u podatków i op³at lokalnych oraz
innych zobowi¹zañ wobec bud¿etu gminy Miasto Ostrów
Wielkopolski.
§5. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa
w §2 jest przed³o¿enie przez przedsiêbiorcê:
a) wniosku,
b) zestawienia redniego zatrudnienia za okres 6 miesiêcy
poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku,
c) deklaracji rozliczeniow¹ ZUS-DRA za poszczególne miesi¹ce zatrudnienia,
d) deklaracji na zaliczkê miesiêczn¹ z tytu³u podatku dochodowego osób fizycznych PIT-4,
e) dokumentów potwierdzaj¹cych w³asnoæ nieruchomoci,
f) informacji o udzielonej pomocy indywidualnej przed dniem
wejcia w ¿ycie ustawy o warunkach dopuszczalnoci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców
(Dz.U. Nr 141 poz. 1177 ze zm.), je¿eli wartoæ pomocy
³¹cznie z wartoci¹ pomocy udzielonej przedsiêbiorcy
w okresie kolejnych 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia, nie przekracza równowartoci 100 tys. euro i nie
podlega³a opiniowaniu przez Prezesa UOKiK,
g) zawiadczenia o udzielonej pomocy de minimis  obejmuj¹cej wszystkie otrzymane przez przedsiêbiorcê kwoty
pomocy de minimis w ci¹gu ostatnich trzech lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia informacji.
§6. Zwolnienie przys³uguje, pocz¹wszy od miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu w którym przedsiêbiorca z³o¿y³
wniosek.
§7. Zwolnienie okrelone w §2 nie ma zastosowania do:
- nabycia nieruchomoci w ramach przekszta³cenia maj¹tku
Skarbu Pañstwa lub gminy,
- nabycia nieruchomoci przez osobê fizyczna, bêd¹c¹ przedsiêbiorc¹ od ma³¿onka, rodzeñstwa, wstêpnych lub zstêpnych, osób zwi¹zanych stosunkiem przysposobienia, opieki
lub kurateli.
- nabycie nieruchomoci przez spó³kê prawa handlowego
od wspólnika lub od ma³¿onka, rodzeñstwa, wstêpnych
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lub zstêpnych, osób zwi¹zanych stosunkiem przysposobienia, opieki lub kurateli wspólnika tej spó³ki.
§8. 1. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia jest zobowi¹zany przedk³adaæ informacje w okresie zwolnienia:
- owiadczenia o utrzymaniu zatrudnienia w pe³nym wymiarze czasu pracy przez ca³y okres zwolnienia,
- zawiadczenia o udzielonej pomocy de minimis  obejmuj¹cej wszystkie otrzymane przez przedsiêbiorcê kwoty
pomocy de minimis w ci¹gu ostatnich trzech lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia informacji.
2. Informacje zawarte w ust. 1 nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie tj. do 15 stycznia (stan na 31.12).
3. W przypadku utraty warunków uprawniaj¹cych do
zwolnienia, przedsiêbiorca jest zobowi¹zany powiadomiæ pisemnie Urz¹d w terminie 14 dni od dnia wyst¹pienia okolicznoci powoduj¹cych utratê prawa do zwolnienia.
4. Przedsiêbiorca, o którym mowa w ust. 4 traci prawo
do zwolnienia od pierwszego dnia miesi¹ca, w którym wyst¹pi³y okolicznoci powoduj¹ce utratê tego zwolnienia.
5. Przedsiêbiorca, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy co do spe³nienia warunków, uprawniaj¹cych do uzyskania zwolnienia, traci prawo do zwolnienia za ca³y okres jaki
korzysta³ ze zwolnienia.

Poz. 4115, 4116

6. Przedsiêbiorca, o których mowa w ust. 4 i 5 jest
zobowi¹zany do zwrotu uzyskanej kwoty zwolnienia wraz
z odsetkami (od nale¿noci podatkowych) naliczonymi od
dnia utraty prawa do zwolnienia do dnia wp³aty.
7. Podatnik zobowi¹zany jest do zwrotu uzyskanej kwoty
zwolnienia w ci¹gu 7 dni, licz¹c od dnia w którym wyst¹pi³y
okolicznoci powoduj¹ce utratê zwolnienia.
§9. Zwolnienia, o którym mowa w niniejszej uchwale
stanowi¹ pomoc de minimis, której udzielenie nastêpuje
zgodnie z rozporz¹dzeniem 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) i s¹ udzielane do wysokoci
równowa¿nej w z³otych polskich w kwocie 100 000 euro.
§10. Program obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2005 roku.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§12. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan

4116
UCHWA£A Nr XXXIII/473/2005 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 27 wrzenia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy Krzysztofa Komedy Trzciñskiego
Rada Miejska na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy
z 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala co
nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê nowopowsta³ej ulicy w rejonie ulicy
Krzysztofa Komedy Trzciñskiego, stanowi¹c¹ dzia³ki nr:75/1,
72/10 z arkusza 177 oznaczonej na za³. planie literami A<->A
 ulic¹ Franciszka Kowalskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Lech Topolan
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4117
UCHWA£A Nr XXIX/220/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nekla
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997
roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz.
483) i art. 3 ust. 1 i 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001
roku ze zmianami) Rada Miejska Gminy Nekla uchwala Statut
Gminy Nekla o poni¿szej treci:
STATUT GMINY NEKLA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w powiecie wrzesiñskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 96 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa i osiedla.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych
Gminy.

§1. Statut okrela:
1) ustrój Gminy Nekla,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
Gminy Nekla, komisji Rady Miejskiej Gminy Nekla,
4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Nekla,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Gminy
Nekla,
6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Nekla,
2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ Gminy
Nekla,
3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
Gminy Nekla,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej Gminy Nekla,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
i Gminy Nekla,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Nekla.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Nekla jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.

§5. 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy
jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
§6. 1. Herbem Gminy jest herb rycerski Ogoñczyk: w polu
czerwonym na barku pó³piercienia srebrna strza³a w s³up.
Wzór herbu okrela za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu Gminy oraz insygniów w³adz
okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Nekla.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami, których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
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2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.

§17. 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.

§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:

2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:

1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê
finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
§12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki
pomocniczej ma obowi¹zek uczestniczyæ w sesjach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
3. Przewodnicz¹cy jednostki pomocniczej mo¿e zabieraæ
g³os na sesjach, w sprawach dotycz¹cych swej jednostki, nie
ma jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. Ustawowy sk³ad Rady zosta³ okrelony we w³aciwej
ustawie.
§14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza, w zakresie w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy,
3) Komisja Rewizyjna.
§16. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:
1) Rewizyjn¹,
2) Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony rodowiska,

1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Burmistrza poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§18. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
4) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
5) podpisuje uchwa³y Rady,
6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady
przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§20. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§21. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§22. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewnia pracownik
Urzêdu Miasta i Gminy, zatrudniony na stanowisku ds. obs³ugi Rady.
ROZDZIA£ V

3) Owiaty, Kultury, Pomocy Spo³ecznej i Porz¹dku Publicznego.
2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem najwy¿ej 2 komisji sta³ych.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.

1. Sesje Rady

Tryb pracy Rady

§24. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
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a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§25. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§26. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc¹ listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
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8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§27. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Burmistrza ustala listê osób zaproszonych na
sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym
Burmistrz, Z-ca Burmistrza oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§28. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
§29. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
§30. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.
§31. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§32. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym charakterze.
§33. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ..... sesjê Rady
Miejskiej Gminy Nekla.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
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§34. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§35. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady i wniosków,
3) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
4) zapytania radnych i so³tysów,
5) odpowiedzi na zapytania, wnioski.
6) wolne wnioski i informacje.
§36. Sprawozdanie o jakim mowa w §35 pkt 2 sk³ada
Burmistrz lub jego zastêpca.
§37. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
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2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹ powagê sesji.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

§41. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na
pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.

§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:

4. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
5. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub w³aciwe rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Burmistrza.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
§38. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 stosuje siê odpowiednio.
§39. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.

- stwierdzenia quorum,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§43. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§44. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê.
W razie potrzeby zarz¹dza przerwê w celu umo¿liwienia
w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania siê do
zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli zaistnieje taka
koniecznoæ - przygotowania poprawek w rozpatrywanym
dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
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§45. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ........
sesjê Rady Miejskiej Gminy Nekla.

3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.

§51. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§46. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§47. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§48. Pracownik Urzêdu Miasta i Gminy, wyznaczony przez
Burmistrza w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza z ka¿dej sesji protokó³.
§49. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,

2. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Burmistrz dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które s¹
zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
§52. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Miasta i Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§53. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §24 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§54. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,

4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,

3) postanowienia merytoryczne,

5) ustalony porz¹dek obrad,

4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,

6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,

5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.

8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,

3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.

9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.

4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci
z prawem przez radcê prawnego.

§50. 1. W okresie miêdzysesyjnym lecz nie póniej ni¿ na
najbli¿szej sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.

§55. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.

2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.

2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Burmistrza.
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§56. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§57. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
5. Procedura g³osowania.
§58. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§59. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw
i wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania
w protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§60. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§61. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§62. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
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o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §61 ust. 2 Statutu.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§63. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw.
G³osów wstrzymuj¹cych siê i niewa¿nych nie dolicza siê
do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za czy przeciw.
§64. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura,
która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o 1 wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§64. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
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§65. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.

2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.

2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.

3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.

§66. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§67. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§68. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§69. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§70. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§71. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny w ci¹gu 7 dni od daty odbycia siê sesji lub
posiedzenia komisji, winien usprawiedliwiæ swoj¹ nieobecnoæ, sk³adaj¹c stosowne pisemne wyjanienia na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub przewodnicz¹cego komisji.
§72. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
Obywateli Gminy w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy
w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§73. 1. W przypadku notorycznego uchylania siê przez
radnego od wykonywania jego obowi¹zków, Przewodnicz¹cy
Rady mo¿e wnioskowaæ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa³ê w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada
podejmuje po uprzednim umo¿liwieniu radnemu z³o¿enia
wyjanieñ, chyba, ¿e nie oka¿e siê to mo¿liwe.
§74. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.

§75. Burmistrz wystawia radnym dokument podpisany
przez Przewodnicz¹cego Rady, w którym stwierdza siê pe³nienie funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego.
§76. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§77. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§78. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja Rewizyjna.
§79. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje Zastêpca.
§80. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
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4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
3 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
2. Zasady kontroli
§81. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§82. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.
§83. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
2) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§84. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli nie objêtej planem, o jakim mowa w ust. 1.
§85. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê.
§86. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §83 ust. 1.

Poz. 4117

2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§87. 1. Kontroli dokonuj¹ w imieniu Komisji Rewizyjnej
zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
§89. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§90. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych
wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust.
3.
§91. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
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4. Protoko³y kontroli
§92. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 5 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§93. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§94. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§95. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§96. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie plan pracy
w terminie do dnia 28 lutego ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli.
§97. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 30 kwietnia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
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2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§98. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z planem
pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia, nie objête planem pracy mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§99. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§100. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz.
§101. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad,
opinii i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹
w zakresie zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
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§102. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub
po powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci
rzeczowej.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
3. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
4. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§103. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.
ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§104. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§105. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 4 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3.

W zg³oszeniu podaje siê:

1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§106. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2.

Poz. 4117
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Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.

§107. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
§108. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§109. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§110. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.

ROZDZIA£ VIII
Tryb pracy Burmistrza.
§111. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§112. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady.
§113. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.
§114. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ i kompetencji okrelonych w §111 - §113 w przypadku
uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.
ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza.
§115. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
§116. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§117. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Biurze Rady w dniach pracy Urzêdu Miasta
i Gminy, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu udostêpniane s¹ w Sekretariacie Urzêdu, w dniach
i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Miasta i Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§118. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §115, 116 i 117
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i Gminy
i w asycie pracownika Urzêdu.
§119. Uprawnienia okrelone w §115, 116 i 117 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice, w odniesieniu do spraw indywidualnych
z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi
inaczej, ni¿ art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
§120. Wykonanie przedmiotowej Uchwa³y powierza siê
Burmistrzowi Miasta i Gminy.
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§121. Traci moc Uchwa³a nr II/4/2002 Rady Miejskiej
Gminy Nekla z dnia 21 listopada 2002 roku w sprawie
uchwalenia Statutu Gminy Nekla, opublikowana w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z 2002 roku, nr
150, pozycja 4115.

Poz. 4117

§122. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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4118
UCHWA£A Nr XXIX/222/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym ((Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806
z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 44 ust. 1 i 2 w zwi¹zku
z art. 6 ust 1 pkt 6 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880) Rada
Miejska w Nekli uchwala, co nastêpuje:
§1 Uznaje siê za pomniki przyrody drzewa ujête w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2 W ramach ochrony prawnej wprowadza siê nastêpuj¹ce zakazy,

2) umieszczania tablic na drzewach (z wyj¹tkiem znaków
zwi¹zanych z ochrony przyrody).
§3 Nadzór nad przestrzeganiem przepisów uchwa³y sprawowaæ bêdzie Urz¹d Miasta i Gminy Nekla.
§4. Naruszenie zakazów wymienionych w §2 podlega
karze okrelonej w art. 127 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz. 880).
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Nekla.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) niszczenie i uszkadzania drzew,

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIX/222/2005
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 wrzenia 2005 r.
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UCHWA£A Nr XXVII/189/2005 RADY POWIATU REDZKIEGO
z dnia 22 wrzenia 2005 r.
w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki
Urz¹d Ochrony Zabytków w Poznaniu, znajduj¹cymi siê na terenie Powiatu redzkiego, a nie bêd¹cymi
w³asnoci¹ Powiatu redzkiego
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 7, art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zmianami), art. 4, art. 81 i art.
82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zmianami),
oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zmianami), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1. Mecenat samorz¹du powiatu nad zabytkami polega
na ustanawianiu przez Starostê patronatu nad zabytkami oraz
na udzielaniu dotacji celowej, na ich konserwacjê, restauracjê
lub niezbêdne roboty budowlane.
§2. Na wniosek w³aciciela zabytku Starosta redzki mo¿e
ustanowiæ patronat nad obiektem zabytkowym, polegaj¹cy
w szczególnoci na dzia³aniach maj¹cych na celu zachowanie
wartoci zabytków i utrzymaniu ich w jak najlepszym stanie
oraz na upowszechnianiu wiedzy o zabytku.
§3. Patronem mo¿e byæ ustanowiona osoba prawna, inna
jednostka organizacyjna nie posiadaj¹ca osobowoci prawnej
lub osoba fizyczna.

§4. Ustanowienie patronatu nastêpuje w trybie porozumienia zawartego miêdzy Starost¹ redzkim a osob¹ prawn¹,
inn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci
prawnej lub osob¹ fizyczn¹, która w imieniu Starosty bêdzie
sprawowaæ patronat.
§5. Zakres i sposób sprawowanego patronatu szczegó³owo okrelaæ bêdzie trójstronne porozumienie zawarte miêdzy
Starost¹ redzkim, w³acicielem zabytku i ustanowionym
patronem.
§6. W³aciciele lub posiadacze zabytku, zobowi¹zani
z mocy prawa do finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku, mog¹
ubiegaæ siê o udzielenie dotacji celowej z bud¿etu Powiatu
redzkiego na ich dofinansowanie.
§7. Zasady i tryb postêpowania o udzielenie dotacji, sposób jej rozliczania oraz sposób kontroli prac, okrela Regulamin stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
redzkiego.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Ma³gorzata Ferta³a
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/189/2005
Rady Powiatu redzkiego
z dnia 22 wrzenia 2005 r.

REGULAMIN
W SPRAWIE ZASAD I TRYBU POSTÊPOWANIA, PRZY UDZIELANIU I ROZLICZANIU DOTACJI NA PRACE
KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE I ROBOTY BUDOWLANE DLA ZABYTKÓW, WPISANYCH
DO REJESTRU ZABYTKÓW, NIE BÊD¥CYCH W£ASNOCI¥ POWIATU REDZKIEGO.
I.

Zasady ogólne sk³adania wniosków o dofinansowanie

1. Regulamin okrela zasady i tryb postêpowania, udzielania
i rozliczania dotacji z bud¿etu Powiatu redzkiego w³acicielowi zabytku wpisanego do rejestru zabytków, prowadzonego przez Wojewódzki Urz¹d Ochrony Zabytków
w Poznaniu, znajduj¹cy siê na terenie Powiatu redzkiego,
a nie bêd¹cy w³asnoci¹ Powiatu redzkiego.

2. Zarz¹d Powiatu redzkiego informuje w³acicieli zabytków, wywieszaj¹c komunikat na tablicy og³oszeñ w siedzibie Starostwa Powiatowego w rodzie Wlkp. i na stronie
internetowej Starostwa, o mo¿liwoci sk³adania wniosków o udzielenie dotacji.
3. Wnioski nale¿y sk³adaæ do koñca wrzenia ka¿dego roku,
z wyj¹tkiem roku 2005. Termin sk³adania wniosków
o udzielenie dotacji z bud¿etu Powiatu na 2006 rok up³ywa
z dniem 31 stycznia 2006.
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4. Wniosek winien zawieraæ:
a) pe³n¹ nazwê w³aciciela zabytku realizuj¹cego zadanie,
b) wskazanie zabytku, którego dotyczy wniosek wraz
z kopi¹ decyzji o jego wpisie do rejestru oraz z tytu³em
prawnym do u¿ytkowania zabytku nieruchomego,
c) zakres planowanych do wykonania prac uzgodniony
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, a w przypadku robót budowlanych zatwierdzony przez w³aciwy organ projekt budowlany,

Poz. 4119

4. Wnioski spe³niaj¹ce wymogi formalne podlegaj¹ zaopiniowaniu przez Wydzia³ Edukacji Kultury i Sportu na
podstawie nastêpuj¹cych kryteriów:
a) dostêpnoæ obiektu dla spo³ecznoci lokalnej i turystów,
b) promowanie kultury oraz historii Powiatu - preferowane s¹ obiekty wzbogacaj¹ce ofertê turystyczn¹ i kulturaln¹ Powiatu redzkiego,
c) stan techniczny obiektu,

d) termin i miejsce realizacji,

d) wysokoæ zaanga¿owania w³asnych rodków,

e) kosztorys okrelaj¹cy zakres prac,

e) opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotycz¹ca znaczenia obiektu dla kultury narodowej.

f) okrelenie wysokoci dotacji, o któr¹ ubiega siê wnioskodawca,
g) owiadczenie o uzyskanych dotychczas rodkach publicznych oraz wnioskach o udzielenie dotacji z³o¿onych do innych jednostek sektora finansów publicznych, na dofinansowanie wymienionych we wniosku
prac i robót,
h) wykaz prac wykonywanych w ci¹gu ostatnich 5-ciu lat,
z podaniem wysokoci poniesionych wydatków,
i)

inne dane przybli¿aj¹ce celowoæ realizacji zadania.

5. Oferta wykonania zadania powinna gwarantowaæ jego
realizacjê w sposób profesjonalny, oszczêdny, terminowy
i zgodny z przepisami prawa.
II. Przedmiot udzielania dotacji
1. Powiat mo¿e udzieliæ dotacji na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych wy³¹cznie w obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

5. Kierownik Wydzia³u Edukacji Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego przedk³ada Zarz¹dowi Powiatu do 10 padziernika ka¿dego roku, z wyj¹tkiem roku 2005, zaopiniowane wnioski o przyznanie dotacji.
6. Zarz¹d Powiatu redzkiego postanawia o przyznaniu dotacji w ramach przewidzianych na ten cel rodków uchwalonych w bud¿ecie na dany rok.
IV. Tryb rozliczania dotacji
1. Podstaw¹ formaln¹ przekazywania dotacji jest umowa
zawieraj¹ca postanowienia art. 71 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Podmioty, otrzymuj¹ce dotacjê z bud¿etu Powiatu, zobowi¹zane s¹ do informowania o tym fakcie opinii publicznej.
3. Przyznana dotacja mo¿e byæ wyp³acona w formie:
a) jednorazowego przelewu rodków,

2. W³aciciel zabytku mo¿e otrzymaæ dotacjê, czêciowo
pokrywaj¹c¹ koszty prowadzenia prac.

b) transz wynikaj¹cych z harmonogramu realizacji zadania.

3. Dotacje, o których mowa w ust. 1 mog¹ obejmowaæ
nak³ady konieczne na realizacjê prac, wymienionych w art.
77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

4. Przekazanie kolejnych czêci dotacji mo¿e nast¹piæ dopiero po rozliczeniu wczeniej przekazanych rodków.

4. Dotacja mo¿e zostaæ udzielona w wysokoci do 5.000 z³.

5. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.

5. £¹czna wartoæ dotacji udzielonych z bud¿etu Powiatu
oraz innych róde³ sektora finansów publicznych nie mo¿e
przekraczaæ wysokoci 100% nak³adów koniecznych na
wykonanie tych prac lub robót.

6. W³aciciel zabytku, realizuj¹cy zadania finansowane
z dotacji, zobowi¹zany jest do z³o¿enia sprawozdania
z realizacji zadania w zakresie finansowym, polegaj¹cym
na przed³o¿eniu zawartych umów i oryginalnych faktur.

III. Rozpatrywanie wniosków
1. W³aciciel zabytku zobowi¹zany jest do z³o¿enia pisemnego wniosku o przyznanie dotacji do Zarz¹du Powiatu
redzkiego.
2. Wnioski niekompletne nie bêd¹ rozpatrywane.
3. Wnioski z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹
sprawdzeniu pod wzglêdem merytorycznym przez Wydzia³y Edukacji, Kultury i Sportu i Architektoniczno Budowlany.

7. Dokumenty nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w ust.
6 nie bêd¹ przyjmowane do rozliczania, co skutkowaæ
bêdzie koniecznoci¹ dokonania zwrotu ca³oci przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
8. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie
z przeznaczeniem, podlega zwrotowi na rachunek bie¿¹cy
bud¿etu Powiatu w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia
faktu.
V. Tryb kontroli wykorzystanych dotacji
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1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakoñczeniu w³aciciel zabytku otrzymuj¹cy dotacjê podlega kontroli pod
wzglêdem finansowym i merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Starostwa Powiatowego w rodzie
Wlkp.
2. Z czynnoci kontrolnych zostaje sporz¹dzony protokó³.
W przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoci Starosta redzki okrela zalecenia pokontrolne.

VI. Wykaz udzielonych dotacji
1. Zarz¹d Powiatu redzkiego prowadzi wykaz udzielonych
dotacji.
2. Wykaz udzielonych dotacji zawiera:
a) nazwê w³aciciela, któremu przekazano dotacjê,
b) wskazanie zabytku, z uwzglêdnieniem miejsca jego
po³o¿enia,

3. Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji, skutkuje obowi¹zkiem zwrotu
wraz z ustawowymi odsetkami oraz zawieszeniem na 2
lata mo¿liwoci przyznania dotacji.

c) zakres prac, na które udzielono dotacji,
d) datê zawarcia umowy,
e) wysokoæ przekazanej dotacji.
3. Zarz¹d Powiatu redzkiego informuje o udzielonych dotacjach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu.

4120
UCHWA£A Nr XXXIV/180/2005 RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 27 wrzenia 2005 r.
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r.
o samorz¹dzie powiatowym (t.j. z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz.
1592 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

biegania innym nadzwyczajnym zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska,
2. W §8 ust. 3 pkt 2/ wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§1. W Statucie Powiatu Grodzisk Wielkopolski, przyjêtego
uchwa³¹ Nr VI/21/99 Rady Powiatu Grodziskiego z 23.02.1999
r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Grodzisk Wielkopolski (tekst jednolity  za³¹cznik nr 1 do uchwa³y Nr VIII/45/2003
Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 27 maja 2003 roku) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
I.

- lit. a) otrzymuje brzmienie: uchwa³y Rady udostêpnia
siê po podjêciu i podpisaniu przez Przewodnicz¹cego
obrad
- lit. c) otrzymuje brzmienie: protoko³y sesji (z wy³¹czeniem czêci utajnionej) udostêpnia siê w terminie 14
dni po zakoñczeniu sesji i po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego obrad i Sekretarza obrad,

W STATUCIE POWIATU

1. W §5 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie: kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
b) pkt 16 otrzymuje brzmienie: ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpo¿arowej, zapo-

- lit. f) otrzymuje brzmienie: uchwa³y Zarz¹du Powiatu,
po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego posiedzenia,
-

lit. g) otrzymuje brzmienie: protoko³y posiedzeñ
Zarz¹du Powiatu, udostêpnia siê po przyjêciu przez
cz³onków Zarz¹du i podpisaniu przez bior¹cych udzia³
w poprzednim posiedzeniu cz³onków Zarz¹du.

3. §11 otrzymuje brzmienie:
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1. Uchwa³y Rady Powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepisy
ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie udzieleniu Zarz¹dowi absolutorium.
3. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
uchwa³y Rady Powiatu s¹ podejmowane w drodze imiennego jawnego g³osowania radnych, chyba ¿e ustawy
stanowi¹ inaczej.
4. W §13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Na wniosek Zarz¹du
lub co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady Powiatu,
Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7
dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek o zwo³anie sesji
powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1. W tym
przypadku Przewodnicz¹cy przekazuje radnym porz¹dek
obrad oraz projekty uchwa³ najpóniej w dniu poprzedzaj¹cym sesjê.
5. W §15 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) ust. 6 otrzymuje brzmienie: Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi dotycz¹ce zadañ lub dzia³alnoci Zarz¹du
oraz Starosty, a tak¿e kierowników powiatowych s³u¿b,
inspekcji, stra¿y i innych jednostek organizacyjnych,
do których rozpatrzenia organem w³aciwym jest Rada
Powiatu, z zastrze¿eniem zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej.
Rada Powiatu mo¿e przekazaæ skargê do za³atwienia
Zarz¹dowi Powiatu o ile skarga nie zawiera zarzutów
dotycz¹cych jego dzia³alnoci. Je¿eli Rada Powiatu, do
której wniesiono skargê jest niew³aciwa do jej rozpatrzenia, Przewodnicz¹cy Rady przekazuje j¹ niezw³ocznie do organu w³aciwego, zawiadamiaj¹c o tym
wnosz¹cego podanie.
b) oznaczenie dotychczasowego ustêpu 6 zmienia siê
na ustêp 7.
6. W §19 ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Protokó³
podpisuje Przewodnicz¹cy posiedzenia.
7. W §31 dodaje siê:
-

-

ust. 7 w brzmieniu: Podjêtym uchwa³om Zarz¹du
nadaje siê w ci¹gu kadencji kolejne numery, pocz¹wszy od numeru jeden, podaj¹c cyframi arabskimi numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y.
ust. 8 w brzmieniu: uchwa³y Zarz¹du zawieraj¹:

1) datê, numer i tytu³,

8. §33 otrzymuje brzmienie:
1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) okrelenie daty, godziny rozpoczêcia i zakoñczenia
posiedzenia,
2) imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych
w posiedzeniu oraz innych osób bior¹cych w nim
udzia³,
3) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
5) porz¹dek posiedzenia,
6) streszczenie przebiegu posiedzenia.
3. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecnoci cz³onków Zarz¹du, Sekretarza i Skarbnika,
2) teksty uchwa³ podjêtych przez Zarz¹d oraz inne akty
przyjête przez Zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu oraz osoba
sporz¹dzaj¹ca protokó³.
5. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia mog¹
zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.
6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na posiedzeniu
nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których mowa
w ust. 5 o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ zainteresowanym oraz organom kontrolnym, o ile nie narusza
to przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
i ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Protoko³y s¹ numerowane i przechowywane zgodnie
z instrukcj¹ kancelaryjn¹.
9. W §34 s³owo sprawozdanie zastêpuje siê wyrazem
informacja.
II. W REGULAMINIE RADY POWIATU stanowi¹cym za³¹cznik
nr 2 do Statutu Powiatu
1. W §5 ust. 5 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
-

pkt 2/ otrzymuje brzmienie: przedstawia porz¹dek
obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Komisja, Klub Radnych
albo Zarz¹d Powiatu,

-

pkt 3/ otrzymuje brzmienie; poddaje pod g³osowanie
wnioski, o których mowa w pkt 2/.

2) podstawê prawn¹,
3) okrelenie przedmiotu uchwa³y,
4) wskazanie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
-
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ust. 9 w brzmieniu: rejestr uchwa³ prowadzi Biuro
Obs³ugi Rady.

2. §12 otrzymuje brzmienie:
1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹ wyst¹piæ:
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1) co najmniej 5 radnych,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) klub Radnych,
4) Komisja Rady,
5) co najmniej 500 wyborców Rady Powiatu,
6) Zarz¹d Powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe Komisje Rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione
w ust. 1 pkt 1-5 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d
Powiatu.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym Komisjom i Zarz¹dowi Powiatu.
5. Projekty uchwa³ z³o¿one przez podmioty wymienione
w ust. 1 pkt 1, 3-6 sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego
Rady Powiatu.
6. O zaopiniowaniu projektu uchwa³y, o którym mowa w ust.
5 i wprowadzeniu go do porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy
Rady zawiadamia na pimie projektodawców.
3. W §14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady Powiatu obrady Rady Powiatu prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy Rady i podpisuje
uchwa³y.
4. W §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  Podjêtym uchwa³om
nadaje siê w ci¹gu kadencji kolejne numery pocz¹wszy od
numeru jeden, podaj¹c cyframi rzymskimi numer sesji,
cyframi arabskimi numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym
zosta³a przyjêta.
5. §18 otrzymuje brzmienie:
1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. W g³osowaniu jawnym w drodze imiennego g³osowania
radnych radni g³osuj¹ przez wypowiedzenie s³ów za
albo przeciw albo wstrzymujê siê, po wyczytaniu
przez przewodnicz¹cego obrad jego nazwiska z listy obecnoci.
3. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie g³osy
Przewodnicz¹cy obrad lub wskazany przez niego radny.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy obrad, a w przypadku imiennego g³osowania radnych podaje
ponadto nazwiska radnych g³osuj¹cych za, przeciw
i wstrzymuj¹cych siê.
5. Wyniki g³osowania jawnego, jak i wyniki imiennego jawnego g³osowania imiennego odnotowuje siê w protokole
sesji, z tym ¿e w przypadku imiennego g³osowania radnych dodatkowo z podaniem nazwisk radnych g³osuj¹cych za, przeciw i wstrzymuj¹cych siê.
6. W §21 wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: Protokó³ z sesji Rady
powinien w szczególnoci zawieraæ:

1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia imiê i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) przedstawiony porz¹dek obrad i przyjête wnioski, o których mowa w §5 ust. 5 pkt /3,
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie
wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Do protoko³u do³¹cza siê
listê obecnoci radnych, listê zaproszonych goci, teksty uchwa³ podjêtych przez radê, protoko³y g³osowañ
tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie wyg³oszone
przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych,
owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego obrad.
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: Protokó³ z sesji Rady
Powiatu (z wy³¹czeniem czêci utajnionej) udostêpnia
siê do publicznego wgl¹du w terminie 14 dni po
zakoñczeniu sesji i po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego obrad i Sekretarza obrad.
III. W REGULAMINIE KOMISJI REWIZYJNEJ stanowi¹cym
za³¹cznik nr 3 do Statutu Powiatu
§7 otrzymuje brzmienie:
1. Przewodnicz¹cy Rady zleca Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie skarg dotycz¹cych zadañ lub dzia³alnoci Zarz¹du oraz
Starosty, a tak¿e kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji, stra¿y i innych jednostek organizacyjnych, w których
organem w³aciwym jest Rada Powiatu, z zastrze¿eniem
zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Komisja rewizyjna mo¿e zleciæ zaopiniowanie skargi komisji merytorycznej.
3. Komisja po rozpatrzeniu skargi sporz¹dza protokó³ z rozpatrzenia skargi i przygotowuje projekt uchwa³y, a nastêpnie przekazuje go na rêce Przewodnicz¹cego Rady. Protokó³ z rozpatrzenia skargi stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
4. Oznaczenie dotychczasowego §7 zmienia siê na §8.
§2. Przyjmuje siê jednolity tekst Statutu Powiatu Grodzisk
Wielkopolski, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Ryszard Górny
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXXIV/180/2005
Rady Powiatu Grodziskiego
z 27 wrzenia 2005 r.

STATUT POWIATU GRODZISK WIELKOPOLSKI
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Powiat Grodzisk Wielkopolski, zwany dalej powiatem, stanowi lokaln¹ wspólnotê samorz¹dow¹ tworzon¹
przez mieszkañców Powiatu oraz terytorium obejmuj¹ce:
1) miasta: Grodzisk Wielkopolski, Rakoniewice, Wielichowo.
2) gminy: Granowo, Grodzisk Wielkopolski., Kamieniec, Rakoniewice, Wielichowo.
Granice terytorialne Powiatu okrela mapa stanowi¹ca
za³¹cznik nr 1 do niniejszego Statutu.
§2. Siedzib¹ w³adz Powiatu jest Grodzisk Wielkopolski.
§3. 1. Powiat ma osobowoæ prawn¹.
2. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne w imieniu w³asnym i na w³asn¹ odpowiedzialnoæ.
3.

O ustroju Powiatu stanowi niniejszy Statut.

§4. Powiat posiada w³asny herb i flagê ustanowione przez
Radê Powiatu w drodze uchwa³y.
§5. 1. Powiat wykonuje okrelone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, w zakresie:
1) edukacji publicznej,
2) promocji i ochrony zdrowia,
3) pomocy spo³ecznej,

17) przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy,
18) ochrony praw konsumenta,
19) utrzymania powiatowych obiektów i urz¹dzeñ u¿ytecznoci publicznej oraz obiektów administracyjnych,
20) obronnoci,
21) promocji Powiatu,
22) wspó³pracy z organizacjami pozarz¹dowymi.
2. Do zadañ publicznych Powiatu nale¿y równie¿ zapewnienie wykonywania okrelonych w ustawach zadañ i kompetencji kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Powiat wykonuje tak¿e zadania z zakresu administracji
rz¹dowej, je¿eli ustawy okrelaj¹ te sprawy jako nale¿¹ce do
zakresu dzia³ania Powiatu.
4. Ustawy mog¹ nak³adaæ na Powiat obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu organizacji przygotowañ i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
§6. 1. W celu wykonywania zadañ Powiat mo¿e tworzyæ
jednostki organizacyjne i zawieraæ umowy z innymi podmiotami.
2. Powiat nie mo¿e prowadziæ dzia³alnoci gospodarczej
wykraczaj¹cej poza zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej.
3. Tworzenie jednostek organizacyjnych, o których mowa
w ust. 1, nastêpuje w drodze uchwa³y Rady Powiatu.

4) polityki prorodzinnej,
ROZDZIA£ II

5) wspierania osób niepe³nosprawnych,
6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,
7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
8) kultury fizycznej i turystyki,
9) geodezji, kartografii i katastru,
10) gospodarki nieruchomociami,
11) administracji architektoniczno - budowlanej,
12) gospodarki wodnej,
13) ochrony rodowiska i przyrody,
14) rolnictwa, lenictwa i rybactwa ródl¹dowego,
15) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
przeciwpo¿arowej, zapobiegania innym nadzwyczajnym
zagro¿eniom ¿ycia i zdrowia ludzi oraz rodowiska,

Organy Powiatu
§7. Organami Powiatu s¹:
1) Rada Powiatu,
2) Zarz¹d Powiatu.
§8. 1. Dzia³alnoæ organów Powiatu jest jawna. Ograniczenia jawnoci mog¹ wynikaæ wy³¹cznie z ustaw.
2. Jawnoæ dzia³ania organów Powiatu obejmuje w szczególnoci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstêpu
na sesje Rady Powiatu i posiedzenia jej Komisji, a tak¿e
dostêpu do dokumentów wynikaj¹cych z wykonania zadañ
publicznych, w tym protoko³ów posiedzeñ organów Powiatu
i Komisji Rady Powiatu.
3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady dostêpu do dokumentów i korzystania, o których mowa w ust. 2:
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1) do korzystania udostêpnia siê nastêpuj¹ce dokumenty
z zakresu dzia³ania Rady Powiatu i Komisji Rady oraz
Zarz¹du Powiatu:
a) uchwa³y Rady Powiatu,
b) apele i stanowiska podjête przez Radê,
c) protoko³y sesji Rady,
d) protoko³y posiedzeñ Komisji,
e) uchwa³y Zarz¹du Powiatu,
f) protoko³y posiedzeñ Zarz¹du Powiatu,
g) inne dotycz¹ce wykonywania zadañ publicznych,
2) tryb udostêpniania dokumentów:
a) uchwa³y Rady udostêpnia siê po podjêciu i podpisaniu
przez Przewodnicz¹cego obrad,
b) apele, stanowiska udostêpnia siê po ich przyjêciu przez
Radê i podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Rady,
c) protoko³y sesji (z wy³¹czeniem czêci utajnionej) udostêpnia siê w terminie 14 dni po zakoñczeniu sesji i po
podpisaniu przez Przewodnicz¹cego obrad i Sekretarza
obrad,
d) protoko³y posiedzeñ Komisji udostêpnia siê po przyjêciu przez Komisjê i podpisaniu przez Przewodnicz¹cego Komisji. Protoko³y Komisji Rewizyjnej udostêpnia
siê po przyjêciu przez Komisjê i podpisaniu przez
wszystkich cz³onków Komisji obecnych na posiedzeniu,
e) dokumentów dotycz¹cych wykonania zadañ publicznych po ich przyjêciu przez Radê lub Komisjê,
f) uchwa³y Zarz¹du Powiatu, po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego posiedzenia,
g) protoko³y posiedzeñ Zarz¹du Powiatu, udostêpnia siê
po przyjêciu przez cz³onków Zarz¹du i podpisaniu przez
bior¹cych udzia³ w poprzednim posiedzeniu cz³onków
Zarz¹du,
3) dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Powiatu, Komisji
Rady i Zarz¹du Powiatu udostêpnia siê wy³¹cznie w dniach
i godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Biurze Rady
Powiatu. Dokumentów nie udostêpnia siê na zewn¹trz.
4) obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady Powiatu
i posiedzenia Komisji Rady. O terminach i porz¹dku obrad
sesji Rady Powiatu, posiedzeniach Komisji Rady ka¿dorazowo informuje siê obywateli poprzez wywieszanie og³oszeñ w sposób zwyczajowo przyjêty i w siedzibie Starostwa Powiatowego na co najmniej 7 dni przed terminem
posiedzenia.
RADA POWIATU
§9. 1. Rada Powiatu jest organem stanowi¹cym i kontrolnym Powiatu.
2.

Kadencja Rady trwa 4 lata, licz¹c od dnia wyborów.

3.

Radni s¹ wybierani w wyborach bezporednich.

4. W sk³ad Rady Powiatu wchodzi 17 radnych.
5. Odwo³anie Rady Powiatu przed up³ywem kadencji
nastêpuje w drodze referendum powiatowego.
§10. Do wy³¹cznej w³aciwoci Rady Powiatu nale¿y:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym Statutu
Powiatu,
2) wybór i odwo³anie Zarz¹du oraz ustalenie wynagrodzenia
jego przewodnicz¹cego,
3) powo³ywanie i odwo³ywanie, na wniosek Starosty, Sekretarza Powiatu i Skarbnika Powiatu,
4) stanowienie o kierunkach dzia³ania Zarz¹du Powiatu oraz
rozpatrywanie sprawozdañ z dzia³alnoci Zarz¹du, w tym
z dzia³alnoci finansowej,
5) uchwalanie bud¿etu Powiatu,
6) rozpatrywanie sprawozdañ z wykonania bud¿etu oraz
podejmowanie uchwa³y w sprawie udzielenia lub nie
udzielenia absolutorium dla Zarz¹du z tego tytu³u,
7) podejmowanie uchwa³ w sprawach wysokoci podatków
i op³at w granicach okrelonych ustawami,
8) podejmowanie uchwa³ w sprawach maj¹tkowych Powiatu
dotycz¹cych:
a) zasad nabycia, zbycia i obci¹¿ania nieruchomoci oraz
ich wydzier¿awiania lub wynajmowania na okres d³u¿szy ni¿ trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowi¹
inaczej,
b) emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaci¹gania d³ugoterminowych po¿yczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokoci po¿yczek i kredytów
krótkoterminowych zaci¹ganych przez Zarz¹d oraz maksymalnej wysokoci po¿yczek i porêczeñ udzielanych
przez Zarz¹d w roku bud¿etowym,
e) zobowi¹zañ w zakresie podejmowania inwestycji
i remontów o wartoci przekraczaj¹cej granicê ustalon¹ corocznie przez Radê,
f) tworzenia i przystêpowania do zwi¹zków, stowarzyszeñ, fundacji i spó³dzielni oraz ich rozwi¹zywania lub
wystêpowania z nich,
g) tworzenia i przystêpowania do spó³ek, ich rozwi¹zywania i wystêpowania z nich oraz okrelania zasad wnoszenia wk³adów, obejmowania, nabywania i zbywania
udzia³ów i akcji,
h) wspó³dzia³ania z innymi powiatami i z gminami, je¿eli
zwi¹zane jest to z koniecznoci¹ wydzielenia maj¹tku,
i)

tworzenia, przekszta³cania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposa¿ania ich w maj¹tek,

9) podejmowanie uchwa³ w sprawie przyjêcia zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz w sprawie powierzenia
prowadzenia zadañ publicznych, o których mowa w art. 5
ustawy,
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10) okrelanie wysokoci sumy, do której Zarz¹d mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania,
11) podejmowanie uchwa³ w sprawach wspó³pracy ze spo³ecznociami lokalnymi innych pañstw oraz przystêpowania do miêdzynarodowych zrzeszeñ spo³ecznoci lokalnych,
12) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz ochrony obywateli i porz¹dku publicznego,
13) uchwalanie powiatowego programu przeciwdzia³ania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
14) podejmowanie uchwa³ w sprawach herbu Powiatu i flagi
Powiatu,
15) podejmowanie uchwa³ w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
16) podejmowanie uchwa³ w innych sprawach zastrze¿onych
ustawami do kompetencji Rady Powiatu,
17) podejmuje uchwa³y w sprawie konsultacji z mieszkañcami
Powiatu w przypadkach przewidzianych ustaw¹ oraz innych wa¿nych sprawach dla Powiatu.
§11. 1. Uchwa³y Rady Powiatu s¹ podejmowane zwyk³¹
wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e przepisy
ustawy stanowi¹ inaczej.
2. Odrzucenie w g³osowaniu uchwa³y o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z przyjêciem uchwa³y o nie
udzieleniu Zarz¹dowi absolutorium.
3. Na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu Rady
uchwa³y Rady Powiatu s¹ podejmowane w drodze imiennego
jawnego g³osowania radnych, chyba ¿e ustawy stanowi¹
inaczej.
§12. 1. Rada Powiatu wybiera ze swego grona Przewodnicz¹cego i 2 Wiceprzewodnicz¹cych bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego
sk³adu rady, w g³osowaniu tajnym.
2. Radny wchodz¹cy w sk³ad Zarz¹du Powiatu nie mo¿e
pe³niæ funkcji, o których mowa w ust. 1.
3. Zadaniem
Przewodnicz¹cego
jest
wy³¹cznie
organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady.
Przewodnicz¹cy mo¿e wyznaczyæ do wykonywania swoich
zadañ Wiceprzewodnicz¹cego. W przypadku nieobecnoci
Przewodnicz¹cego i nie wyznaczenia Wiceprzewodnicz¹cego,
zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy
najstarszy wiekiem.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Powiatu nastêpuje na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego sk³adu Rady, w trybie okrelonym w ust. 1.
5. W przypadku rezygnacji Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego, Rada podejmuje uchwa³ê w sprawie przyjêcia tej rezygnacji zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, nie póniej ni¿
w ci¹gu jednego miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji.
6. Niepodjêcie uchwa³y, o której mowa w ust. 5, w ci¹gu
1 miesi¹ca od dnia z³o¿enia rezygnacji przez Przewodnicz¹ce-
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go lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych, jest równoznaczne
z przyjêciem rezygnacji przez Radê z up³ywem ostatniego dnia
miesi¹ca, w którym powinna byæ podjêta uchwa³a.
§13 1. Rada Powiatu obraduje na sesjach zwo³ywanych
przez Przewodnicz¹cego w miarê potrzeby, nie rzadziej jednak
ni¿ raz na kwarta³. Do zawiadomienia o zwo³aniu sesji do³¹cza
siê porz¹dek obrad wraz z projektami uchwa³. Rada mo¿e
wprowadziæ zmiany w porz¹dku bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu Rady.
2. Na wniosek Zarz¹du lub co najmniej 1/4 ustawowego
sk³adu Rady Powiatu, Przewodnicz¹cy zobowi¹zany jest zwo³aæ sesjê w ci¹gu 7 dni od dnia z³o¿enia wniosku. Wniosek
o zwo³anie sesji powinien spe³niaæ wymogi okrelone w ust. 1.
W tym przypadku Przewodnicz¹cy przekazuje radnym porz¹dek obrad oraz projekty uchwa³ najpóniej w dniu poprzedzaj¹cym sesjê.
3. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady poprzedniej kadencji w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad powiatów na obszarze ca³ego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ci¹gu 7 dni po og³oszeniu wyników wyborów do Rady
Powiatu, do³¹czaj¹c porz¹dek obrad zaproponowany przez
Zarz¹d.
4. Pierwsz¹ sesjê nowo wybranej Rady, do czasu wyboru
Przewodnicz¹cego Rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny.
§14. 1. Rada Powiatu dzia³a zgodnie z uchwalonym planem pracy.
2. W razie potrzeby Rada Powiatu mo¿e dokonywaæ
zmian i uzupe³nieñ w planie pracy.
3. Szczegó³owy tryb dzia³ania Rady okrela Regulamin
Rady Powiatu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do niniejszego
Statutu.
§15. 1. Rada Powiatu kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du oraz
powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powo³uje Komisjê Rewizyjn¹ oraz wybiera jej Przewodnicz¹cego
i Wiceprzewodnicz¹cego.
2. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcje, Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych
Rady oraz radnych bêd¹cych cz³onkami Zarz¹du.
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie bud¿etu Powiatu i wystêpuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie
udzielenia lub nie udzielenia absolutorium Zarz¹dowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
4. Komisja Rewizyjna wykonuje równie¿ inne zadania
w zakresie kontroli zlecane przez Radê Powiatu.
5. Przepis ust. 4 nie narusza uprawnieñ kontrolnych
innych komisji powo³ywanych przez Radê Powiatu.
6. Komisja Rewizyjna rozpatruje skargi dotycz¹ce zadañ
lub dzia³alnoci Zarz¹du oraz Starosty, a tak¿e kierowników
powiatowych s³u¿b, inspekcji, stra¿y i innych jednostek organizacyjnych, do których rozpatrzenia organem w³aciwym
jest Rada Powiatu, z zastrze¿eniem zadañ zleconych z zakresu
administracji rz¹dowej.
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Rada Powiatu mo¿e przekazaæ skargê do za³atwienia Zarz¹dowi Powiatu o ile skarga nie zawiera zarzutów dotycz¹cych jego dzia³alnoci. Je¿eli Rada Powiatu, do której wniesiono skargê jest niew³aciwa do jej rozpatrzenia, Przewodnicz¹cy Rady przekazuje j¹ niezw³ocznie do organu w³aciwego, zawiadamiaj¹c o tym wnosz¹cego podanie.
7. Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej okrela
Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowi¹cy za³¹cznik nr 3 do
niniejszego Statutu.
§16. 1. Rada Powiatu, w drodze uchwa³y, mo¿e powo³ywaæ ze swojego grona, sta³e i dorane Komisje do okrelonych zadañ, okrelaj¹c przedmiot ich dzia³ania oraz sk³ad
osobowy.
2. Komisje podlegaj¹ Radzie Powiatu w ca³ym zakresie
swojej dzia³alnoci, przedk³adaj¹ jej swoje plany pracy
i sprawozdania z dzia³alnoci.
3. Prac¹ komisji kieruje Przewodnicz¹cy powo³ywany
i odwo³ywany przez cz³onków komisji. Komisja mo¿e równie¿
powo³aæ Wiceprzewodnicz¹cego Komisji.
4. Odwo³anie Przewodnicz¹cego Komisji mo¿e nast¹piæ
na wniosek 1/3 cz³onków komisji, a rozpatrzenie z³o¿onego
wniosku mo¿e nast¹piæ nie wczeniej ni¿ na nastêpnym
posiedzeniu komisji.
5. Propozycje sk³adu osobowego komisji oraz zmian
w tym sk³adzie przedstawia Przewodnicz¹cy Rady na wniosek
zainteresowanych radnych, klubów radnych lub komisji.
§17. 1. Do zadañ Komisji sta³ych nale¿y zgodnie z zakresem ich dzia³ania:
1) przygotowywanie i opiniowanie projektów uchwa³ Rady
Powiatu,
2) wystêpowanie z inicjatyw¹ uchwa³odawcz¹,
3) sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwa³ Rady,
4) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji
przez Radê, Zarz¹d lub inne komisje,
5) analizowanie skarg i wniosków oraz postulatów mieszkañców Powiatu dotycz¹cych dzia³alnoci Rady i Zarz¹du.
2. Komisja sta³a dzia³a zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radê. Przedstawia Radzie Powiatu projekt
planu pracy do dnia 31 stycznia roku, którego dotyczy ten
plan. Rada mo¿e dokonywaæ zmian w zatwierdzonym planie.
3. Komisja jest zobowi¹zana przedstawiæ Radzie sprawozdanie ze swojej dzia³alnoci na pierwszej sesji roku nastêpnego oraz w ka¿dym czasie - na ¿¹danie Rady.
§18. 1. Komisja obraduje w obecnoci co najmniej po³owy swojego sk³adu.
2. W posiedzeniach Komisji, oprócz jej cz³onków, mog¹
tak¿e uczestniczyæ: Przewodnicz¹cy Rady, Radni nie bêd¹cy
cz³onkami Komisji oraz cz³onkowie Zarz¹du Powiatu.
3. Przewodnicz¹cy Komisji mo¿e zaprosiæ na jej posiedzenie inne osoby, których obecnoæ jest uzasadniona ze
wzglêdu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.
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§19. 1. Przewodnicz¹cy Komisji kieruje jej pracami,
a w szczególnoci:
1) ustala terminy i porz¹dek posiedzeñ,
2) zapewnia przygotowanie i dostarczenie cz³onkom komisji
niezbêdnych materia³ów na 7 dni przed posiedzeniem
Komisji,
3) zwo³uje posiedzenia Komisji,
4) kieruje obradami Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie komisji na wniosek co najmniej 1/3 cz³onków Komisji lub Przewodnicz¹cego Rady w terminie 7 dni od daty
wniosku.
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Komisji,
jego obowi¹zki wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy, powo³ywany
i odwo³ywany przez Komisjê.
4. Odwo³anie Wiceprzewodnicz¹cego Komisji mo¿e nast¹piæ na wniosek 1/3 cz³onków Komisji, a rozpatrzenie z³o¿onego wniosku mo¿e nast¹piæ nie wczenie ni¿ na nastêpnym
posiedzeniu Komisji.
5. Z posiedzenia komisji sporz¹dza siê protokó³ w terminie 14 dni od daty posiedzenia. Protokó³ podpisuje Przewodnicz¹cy posiedzenia.
§20. 1. Komisja wyra¿a opinie, oceny oraz podejmuje
wnioski w g³osowaniu jawnym w obecnoci co najmniej
po³owy jej sk³adu.
2. Wnioski odrzucone przez Komisjê umieszcza siê, na
¿¹danie wnioskodawcy, w sprawozdaniu Komisji jako wnioski
mniejszoci, w szczególnoci w sprawach dotycz¹cych projektów uchwa³ Rady.
3. Sprawozdanie komisji przedstawia na sesji Rady Przewodnicz¹cy Komisji lub wyznaczony przez Komisjê radny
sprawozdawca.
§21. 1. Zakres dzia³ania oraz sk³ad osobowy Komisji
doranej okrela Rada Powiatu w uchwale o powo³aniu
Komisji.
2. Do Komisji doranej stosuje siê odpowiednio przepisy
dotycz¹ce Komisji sta³ej, z uwzglêdnieniem ust. 1.
§22. 1. Radni mog¹ tworzyæ Kluby Radnych.
2. Klub mo¿e utworzyæ co najmniej 3 radnych.
3. Przynale¿noæ radnych do klubów jest dobrowolna.
§23. 1. Utworzenie Klubu Radnych nale¿y zg³osiæ Przewodnicz¹cemu Rady Powiatu w ci¹gu 14 dni od dnia zebrania
za³o¿ycielskiego.
2. Zg³oszenie utworzenia Klubu Radnych powinno zwieraæ:
1) imiê i nazwisko Przewodnicz¹cego Klubu,
2) listê cz³onków Klubu z okreleniem funkcji wykonywanych
w Klubie,
3) nazwê Klubu - je¿eli Klub j¹ posiada.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

— 15910 —

3. Dzia³alnoæ Klubów Radnych nie mo¿e byæ finansowana z bud¿etu Powiatu.
4. Kluby Radnych dzia³aj¹ zgodnie z uchwalonymi przez
siebie regulaminami. Regulamin Klubu nie mo¿e byæ sprzeczny ze Statutem Powiatu.
5. Przewodnicz¹cy Klubów Radnych s¹ obowi¹zani przed³o¿yæ Przewodnicz¹cemu Rady regulaminy Klubów w terminie 14 dni od ich uchwalenia.
6. Przedstawiciele Klubów mog¹ przedstawiaæ stanowiska Klubów we wszystkich sprawach bêd¹cych przedmiotem
obrad Rady.
ZARZ¥D POWIATU
§24. 1. Zarz¹d Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu.
2. Rada Powiatu wybiera Zarz¹d w liczbie od 3 do 5 osób,
w tym Starostê i Wicestarostê.
§25. 1. Z cz³onkami Zarz¹du nawi¹zuje siê stosunek pracy na podstawie wyboru, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do
Zarz¹du, którzy nie wykonuj¹ obowi¹zków w charakterze
pracownika.
§26. 1. Zarz¹d Powiatu wykonuje uchwa³y Rady Powiatu
i zadania Powiatu okrelone przepisami prawa.
2. Do zadañ Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowywanie projektów uchwa³ Rady,
2) wykonywanie uchwa³ Rady,
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3. Czynnoci, o których mowa w ust. 2, wymagaj¹ przedstawienia do zatwierdzenia na najbli¿szym posiedzeniu Zarz¹du Powiatu.
4. Starosta jest Kierownikiem Starostwa Powiatowego,
zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
5. Starosta wydaje decyzje w indywidualnych sprawach
z zakresu administracji publicznej nale¿¹cych do w³aciwoci
Powiatu, chyba, ¿e przepisy szczególne przewiduj¹ wydawanie decyzji przez Zarz¹d Powiatu.
6. Starosta mo¿e upowa¿niæ na pimie Wicestarostê,
poszczególnych cz³onków Zarz¹du Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, do wydawania
w jego imieniu decyzji, o których mowa w ust. 5.
§28. Do zadañ Starosty w zakresie organizowania pracy
Zarz¹du Powiatu nale¿y w szczególnoci:
1) przygotowanie projektu porz¹dku obrad Zarz¹du,
2) okrelanie czasu i miejsca posiedzenia Zarz¹du,
3) przygotowywanie materia³ów do projektowanego porz¹dku obrad,
4) zapewnienie obs³ugi posiedzenia Zarz¹du.
§29. 1. Cz³onkowie Zarz¹du s¹ obowi¹zani braæ czynny
udzia³ w jego pracach.
2. Zarz¹d obraduje i podejmuje rozstrzygniêcia na posiedzeniach zwo³ywanych w miarê potrzeb, jednak nie rzadziej
ni¿ raz w miesi¹cu.

4) wykonywanie bud¿etu Powiatu,

3. Starosta jest obowi¹zany zwo³aæ posiedzenie Zarz¹du
na pisemny wniosek co najmniej dwóch cz³onków Zarz¹du,
w terminie 7 dni od z³o¿enia wniosku.

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, z zastrze¿eniem §39 ust. 4.

§30. 1. Posiedzenia Zarz¹du zwo³uje oraz przewodniczy
im Starosta lub Wicestarosta.

3. W realizacji zadañ Zarz¹d Powiatu podlega wy³¹cznie
Radzie Powiatu.

2. W posiedzeniach Zarz¹du uczestnicz¹ cz³onkowie Zarz¹du - z g³osem stanowi¹cym, a Sekretarz i Skarbnik Powiatu
- z g³osem doradczym.

3) gospodarowanie mieniem Powiatu,

4. Zarz¹d wykonuje zadania Powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu,
w tym Powiatowego Urzêdu Pracy.
Powiatow¹ administracjê zespolon¹ stanowi¹:
1) Starostwo Powiatowe,
2) powiatowe jednostki organizacyjne,
3) s³u¿by, inspekcje, stra¿e.
§27. 1. Starosta organizuje pracê Zarz¹du Powiatu i Starostwa Powiatowego, kieruje bie¿¹cymi sprawami Powiatu
oraz reprezentuje Powiat na zewn¹trz.
2. W sprawach nie cierpi¹cych zw³oki, zwi¹zanych z zagro¿eniem interesu publicznego, zagra¿aj¹cych bezporednio
zdrowiu i ¿yciu oraz w sprawach mog¹cych spowodowaæ
znaczne straty materialne, Starosta podejmuje niezbêdne
czynnoci nale¿¹ce do w³aciwoci Zarz¹du Powiatu. Nie
dotyczy to wydawania przepisów porz¹dkowych.

3. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du Starosta mo¿e
zobowi¹zaæ pracowników Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu, w³aciwych ze wzglêdu na przedmiot obrad.
4. Do udzia³u w posiedzeniach Zarz¹du mog¹ zostaæ
zaproszone inne osoby, w szczególnoci radni.
§31. 1. Zarz¹d rozstrzyga w formie uchwa³ wszystkie
sprawy nale¿¹ce do jego kompetencji wynikaj¹ce z ustaw oraz
przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upowa¿nieñ ustawowych.
2. Oprócz uchwa³ zawieraj¹cych rozstrzygniêcia, Zarz¹d
mo¿e podejmowaæ inne uchwa³y, w szczególnoci zawieraj¹ce opinie i stanowiska Zarz¹du.
3. Uchwa³y Zarz¹du podpisuje Przewodnicz¹cy posiedzenia.
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4. Uchwa³y Zarz¹du bêd¹ce decyzjami w sprawach
z zakresu administracji publicznej podpisuje Starosta.
W decyzjach wymienia siê imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du, którzy brali udzia³ w podjêciu decyzji.
5. Do podejmowania uchwa³ przez Zarz¹d stosuje siê
odpowiednio §11 ust. 1.
6. Cz³onkowi Zarz¹du nie zgadzaj¹cemu siê z treci¹
uchwa³y przys³uguje prawo odnotowania tego w protokole
posiedzenia.
7. Podjêtym uchwa³om Zarz¹du nadaje siê w ci¹gu kadencji kolejne numery, pocz¹wszy od numeru jeden, podaj¹c
cyframi arabskimi numer uchwa³y oraz rok podjêcia uchwa³y.
8. Uchwa³y Zarz¹du zawieraj¹:
1) datê, numer i tytu³,
2) podstawê prawn¹,
3) okrelenie przedmiotu uchwa³y,
4) wskazanie organu, któremu powierza siê wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
9. Rejestr uchwa³ prowadzi Biuro Obs³ugi Rady.

Poz. 4120

6. Zarz¹d przyjmuje protokó³ z posiedzenia na posiedzeniu nastêpnym. W razie zg³oszenia wniosków, o których
mowa w ust. 5 o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Zarz¹d.
7. Zarz¹d udostêpnia protoko³y ze swoich posiedzeñ zainteresowanym oraz organom kontrolnym, o ile nie narusza
to przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych
i ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Protoko³y s¹ numerowane i przechowywane zgodnie
z instrukcj¹ kancelaryjn¹.
§34. Starosta sk³ada Radzie Powiatu na ka¿dej sesji informacjê z dzia³alnoci Zarz¹du w okresie od poprzedniej sesji.
§35. 1. Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje
nadzór nad wykonywaniem bie¿¹cych zadañ przez komórki
organizacyjne Starostwa, w szczególnoci nad terminowym
i prawid³owym za³atwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Starostwa i instrukcji kancelaryjnej.
2. Ponadto Sekretarz Powiatu zapewnia merytoryczn¹
i techniczno-organizacyjn¹ obs³ugê posiedzeñ organów kolegialnych Powiatu oraz wykonuje inne zadania w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Zarz¹d Powiatu i Starostê.
§36. 1. Skarbnik Powiatu jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu Powiatu.

§32. 1. Inicjatywa uchwa³odawcza przys³uguje cz³onkom
Zarz¹du oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.

2. Zadania Skarbnika Powiatu jako g³ównego ksiêgowego bud¿etu Powiatu, okrelaj¹ odrêbne przepisy.

2. Zarz¹d rozstrzyga o sposobie wykonania uchwa³ Rady
Powiatu, chyba, ¿e Rada okreli zasady wykonywania swojej
uchwa³y.

3. Skarbnik Powiatu kontrasygnuje dokumenty dotycz¹ce
czynnoci prawnych mog¹cych spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ maj¹tkowych.

§33. 1. Z posiedzenia Zarz¹du sporz¹dza siê protokó³.
2. Protokó³ powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) okrelenie daty, godziny rozpoczêcia i zakoñczenia posiedzenia,
2) imiona i nazwiska cz³onków Zarz¹du uczestnicz¹cych
w posiedzeniu oraz innych osób bior¹cych w nim udzia³,
3) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,
4) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniego posiedzenia,
5) porz¹dek posiedzenia,
6) streszczenie przebiegu posiedzenia.
3. Do protoko³u do³¹cza siê:
1) listê obecnoci cz³onków Zarz¹du, Sekretarza i Skarbnika,
2) teksty uchwa³ podjêtych przez Zarz¹d oraz inne akty
przyjête przez Zarz¹d.
4. Protokó³ z posiedzenia Zarz¹du podpisuj¹ wszyscy
cz³onkowie Zarz¹du uczestnicz¹cy w posiedzeniu oraz osoba
sporz¹dzaj¹ca protokó³.
5. Cz³onkowie Zarz¹du oraz inni uczestnicy posiedzenia
mog¹ zg³osiæ do protoko³u wniosek o jego sprostowanie lub
uzupe³nienie.

4. Do kontrasygnaty czynnoci, o których mowa w ust. 3,
Skarbnik mo¿e upowa¿niæ inn¹ osobê.
5. Skarbnik Powiatu, który odmówi³ kontrasygnaty, ma
jednak obowi¹zek jej dokonania na pisemne polecenie Starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym Rady Powiatu
i Regionalnej Izby Obrachunkowej.
§37. 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorz¹du powiatowego w zakresie ochrony praw
konsumentów, jest bezporednio podporz¹dkowany Radzie
Powiatu i ponosi przed ni¹ odpowiedzialnoæ.
2. Powiatowego Rzecznika Konsumentów powo³uje i odwo³uje Rada Powiatu oraz okrela dla niego warunki pracy
i p³acy.
3. Czynnoci w sprawach z zakresu prawa pracy wobec
Powiatowego Rzecznika Konsumentów wykonuje Starosta
Grodziski.
4. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wchodzi w sk³ad
struktury organizacyjnej Starostwa Powiatowego jako samodzielne stanowisko.
5. Zakres zadañ Powiatowego Rzecznika Konsumentów
okrela Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego
w Grodzisku Wielkopolskim.
§38. Sekretarz i Skarbnik Powiatu uczestnicz¹ w pracach
Zarz¹du Powiatu oraz mog¹ uczestniczyæ w obradach Rady
Powiatu i jej Komisji z g³osem doradczym.
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ROZDZIA£ III

ROZDZIA£ IV

Jednostki organizacyjne Powiatu, powiatowe
s³u¿by, inspekcje i stra¿e

Gospodarka finansowa Powiatu

§39. 1. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy siê
w celu wykonywania zadañ Powiatu.
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹
w szczególnoci:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
2) Samodzielny Publiczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej,
3) szko³y ponadgimnazjalne i placówki owiatowe,
4) instytucje kultury, w tym biblioteki publiczne,
5) Powiatowy Zarz¹d Dróg,
6) Powiatowy Urz¹d Pracy,
7) Grodziska Hala Sportowa.
3. Jednostki organizacyjne Powiatu tworzy, przekszta³ca
i likwiduje oraz wyposa¿a w maj¹tek Rada Powiatu.
4. Organizacjê i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych Powiatu okrelaj¹ regulaminy organizacyjne
uchwalone przez Zarz¹d Powiatu, z zastrze¿eniem ust. 5.
5. Szczególne warunki lub zasady powo³ywania, odwo³ywania oraz tryb zatrudniania i zwalniania kierowników
i pracowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych Powiatu okrelaj¹ odrêbne przepisy.
6. Zarz¹d Powiatu prowadzi i aktualizuje wykaz jednostek
organizacyjnych Powiatu. Wykaz udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w Starostwie Powiatowym.
§40. 1. Powiatowe s³u¿by, inspekcje i stra¿e tworz¹:
1) Komenda Powiatowa Policji w Grodzisku Wielkopolskim,
2) Komenda Powiatowa Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej w Grodzisku Wielkopolskim,
3) Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Wielkopolskim,
2. Starosta jako zwierzchnik powiatowej administracji
zespolonej pe³ni funkcje koordynacyjne wobec powiatowych
s³u¿b, inspekcji i stra¿y.
3. Uprawnienia Starosty i Rady Powiatu wobec powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y okrelaj¹ przepisy ustawowe.
4. W celu realizacji zadañ Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i sta¿ami
oraz zadañ okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli, tworzy siê komisjê
bezpieczeñstwa i porz¹dku. Zasady jej funkcjonowania reguluje ustawa o samorz¹dzie powiatowym.

§41.1. Powiat prowadzi samodzielnie gospodarkê finansow¹ na podstawie bud¿etu Powiatu.
2. Bud¿et Powiatu jest planem finansowym obejmuj¹cym dochody i wydatki Powiatu.
3. Bud¿et Powiatu jest uchwalany przez Radê Powiatu na
rok kalendarzowy zwany dalej rokiem bud¿etowym.
§42. 1. Opracowanie i przedstawienie do uchwalenia projektu bud¿etu Powiatu, a tak¿e inicjatywa w sprawie zmian
tego bud¿etu, nale¿¹ do wy³¹cznej kompetencji Zarz¹du Powiatu.
2. Zarz¹d Powiatu przygotowuje i przedstawia Radzie
Powiatu, nie póniej ni¿ do dnia 15 listopada roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy, projekt bud¿etu, uwzglêdniaj¹c zasady
prawa bud¿etowego oraz ustalenia Rady Powiatu.
3. Bez zgody Zarz¹du Powiatu, Rada Powiatu nie mo¿e
wprowadziæ w projekcie bud¿etu Powiatu zmian powoduj¹cych zwiêkszenie wydatków nie znajduj¹cych pokrycia
w planowanych dochodach lub zwiêkszenia planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia róde³ tych dochodów.
§43. Rada Powiatu okrela w drodze uchwa³y tryb prac
nad projektem uchwa³y bud¿etowej, ustalaj¹c w szczególnoci:
1) obowi¹zki jednostek organizacyjnych Powiatu oraz powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y, w toku prac nad projektem
bud¿etu Powiatu,
2) wymagan¹ przez Radê Powiatu szczegó³owoæ projektu,
z zastrze¿eniem, ¿e szczegó³owoæ ta nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ okrelona w odrêbnych przepisach,
3) wymagane materia³y informacyjne, które Zarz¹d Powiatu
powinien przedstawiæ Radzie Powiatu wraz z projektem
uchwa³y bud¿etowej,
4) terminy obowi¹zuj¹ce w toku prac nad projektem bud¿etu
Powiatu.
§44. 1. Uchwa³a bud¿etowa Powiatu powinna byæ uchwalona przed rozpoczêciem roku bud¿etowego.
2. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie wymienionym w ust. 1, do czasu uchwalenia bud¿etu przez Radê
Powiatu, nie póniej jednak ni¿ do dnia 31 marca roku
bud¿etowego, podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest projekt
bud¿etu przed³o¿ony Radzie Powiatu.
3. W przypadku nie uchwalenia bud¿etu w terminie,
o którym mowa w ust. 2, Regionalna Izba Obrachunkowa
ustala bud¿et Powiatu najpóniej do dnia 30 kwietnia roku
bud¿etowego. Do dnia ustalenia bud¿etu przez Regionaln¹
Izbê Obrachunkow¹ podstaw¹ gospodarki bud¿etowej jest
projekt bud¿etu, o którym mowa w ust. 2.
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4. W przypadku, gdy dochody i wydatki pañstwa okrela
ustawa o prowizorium bud¿etowym, Rada Powiatu mo¿e
uchwaliæ prowizorium bud¿etowe Powiatu na okres objêty
prowizorium bud¿etowym pañstwa.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, oprócz Powiatu, s¹
inne samorz¹dowe jednostki organizacyjne, którym ustawy
przyznaj¹ taki status, a tak¿e te osoby prawne, które mog¹ byæ
tworzone na podstawie ustaw wy³¹cznie przez Powiat.

5. Uchwa³ê bud¿etow¹ Powiatu lub uchwa³ê, o której
mowa w ust. 4, Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ci¹gu 7 dni od dnia jej podjêcia.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowi¹zków, które dotycz¹ mienia Powiatu nie
nale¿¹cego do innych powiatowych osób prawnych.

§45. 1. Za prawid³owe wykonanie bud¿etu Powiatu odpowiada Zarz¹d Powiatu.

§47. 1. Owiadczenia woli w sprawach maj¹tkowych
w imieniu Powiatu sk³adaj¹ dwaj cz³onkowie Zarz¹du lub
jeden cz³onek Zarz¹du i osoba upowa¿niona przez Zarz¹d
w drodze uchwa³y.

2. Zarz¹dowi Powiatu przys³uguje wy³¹czne prawo:
1) zaci¹gania zobowi¹zañ maj¹cych pokrycie w ustalonych
w uchwale bud¿etowej kwotach wydatków, w ramach
upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Powiatu,
2) emitowania papierów wartociowych, w ramach upowa¿nieñ udzielonych przez Radê Powiatu,
3) dokonywania wydatków bud¿etowych,
4) zg³aszania propozycji zmian w bud¿ecie Powiatu,
5) dysponowania rezerw¹ bud¿etu Powiatu,
6) blokowania rodków bud¿etowych, w przypadkach okrelonych ustaw¹.
3. Gospodarka rodkami finansowymi znajduj¹cymi siê
w dyspozycji Powiatu jest jawna. Wymóg jawnoci jest spe³niany w szczególnoci przez:
1) jawnoæ debaty bud¿etowej,
2) opublikowanie uchwa³y bud¿etowej oraz sprawozdañ
z wykonania bud¿etu Powiatu,
3) przedstawienie pe³nego wykazu kwot dotacji celowych
udzielanych z bud¿etu Powiatu,
4) ujawnienie sprawozdania Zarz¹du z dzia³añ, o których
mowa w ust. 2 pkt 1 i 2.

2. Zarz¹d mo¿e upowa¿niæ pracowników Starostwa, Kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych Powiatu, do sk³adania owiadczeñ woli
zwi¹zanych z prowadzeniem bie¿¹cej dzia³alnoci Powiatu.
3. Je¿eli czynnoæ prawna mo¿e spowodowaæ powstanie
zobowi¹zañ maj¹tkowych, do jej skutecznoci potrzebna jest
kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego
upowa¿nionej.
§48. Powiat nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania innych powiatowych osób prawnych, chyba, ¿e przepis
ustawy stanowi inaczej.
§49. 1. Zarz¹d mieniem Powiatu i jego ochrona powinny
byæ wykonywane ze szczególn¹ starannoci¹.
2. Za w³aciwe gospodarowanie mieniem Powiatu odpowiedzialny jest Zarz¹d Powiatu, a tak¿e kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu.
3. Zarz¹d Powiatu prowadzi rejestry:
1) sk³adników mienia Powiatu,
2) podmiotów zarz¹dzaj¹cych sk³adnikami tego mienia.
ROZDZIA£ VI

ROZDZIA£ V
Mienie Powiatu
§46. 1. Mieniem Powiatu jest w³asnoæ i inne prawa
maj¹tkowe nabyte przez Powiat lub inne powiatowe osoby
prawne.

Przepisy koñcowe
§50. Zmian Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie
w³aciwym dla jego uchwalenia.
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Za³¹cznik nr 2
do Statutu Powiatu
Grodzisk Wielkopolski

REGULAMIN RADY POWIATU
§1. 1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu przygotowuje i zwo³uje sesje Rady.

lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemo¿liwiaj¹ce Radzie
Powiatu podejmowanie uchwa³.

2. O sesji zawiadamia siê wszystkich radnych co najmniej
na 7 dni przed terminem rozpoczêcia obrad. Zawiadomienie
powinno zawieraæ:

5. W protokole z obrad Rady odnotowuje siê przerwanie
obrad, o którym mowa w ust. 3, imiona i nazwiska nieobecnych radnych oraz radnych, którzy bez usprawiedliwienia
opucili obrady przed ich zakoñczeniem.

1) miejsce, dzieñ i godzinê rozpoczêcia sesji,
2) porz¹dek obrad.
3. Materia³y na sesjê, w szczególnoci projekty uchwa³
wraz z uzasadnieniem dorêcza siê radnym na 7 dni przed
rozpoczêciem sesji, z tym, ¿e materia³y na sesjê, których
przedmiotem jest uchwalenie bud¿etu Powiatu oraz rozpatrzenie sprawozdania z wykonania bud¿etu, dorêcza siê radnym co najmniej na 10 dni przed rozpoczêciem sesji.
§2. 1. Rada Powiatu rozpatruje na sesjach i rozstrzyga
w drodze uchwa³ wszystkie sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji okrelone w ustawie o samorz¹dzie powiatowym oraz
w innych ustawach, a tak¿e w przepisach wydanych na
podstawie ustaw.
2. Rada Powiatu, w formie uchwa³, wyra¿a opinie i zajmuje stanowisko w sprawach zwi¹zanych z realizacj¹ kompetencji stanowi¹cych i kontrolnych.
§3. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady Powiatu, po
zasiêgniêciu opinii Starosty, ustala listê goci zaproszonych
na sesjê.
2. W sesjach Rady Powiatu uczestnicz¹, z g³osem doradczym, Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udzia³u w sesjach Rady Powiatu mog¹ zostaæ
zobowi¹zani kierownicy powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y
oraz innych jednostek organizacyjnych Powiatu.
4. Zarz¹d Powiatu jest obowi¹zany udzieliæ wszelkiej pomocy w przygotowaniu i obs³udze sesji Rady Powiatu.
§4. 1. Sesje Rady Powiatu s¹ jawne, chyba ¿e przepisy
ustaw stanowi¹ inaczej.
2. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie sesji
Rady Powiatu powinno zostaæ podane do publicznej wiadomoci poprzez umieszczenie informacji na tablicach og³oszeñ
w Starostwie oraz urzêdach gmin wchodz¹cych w sk³ad
Powiatu.
3. Porz¹dek obrad sesji Rady Powiatu powinien zostaæ
wyczerpany w zasadzie na jednym posiedzeniu. Na wniosek
Przewodnicz¹cego Rady lub radnego, Rada Powiatu mo¿e
postanowiæ o przerwaniu obrad sesji i ich kontynuowaniu
w innym terminie. Wznowienie sesji powinno nast¹piæ nie
póniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia jej przerwania.
4. O przerwaniu obrad zgodnie z ust. 3, Rada Powiatu
mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê dostarczenia dodatkowych materia³ów

§5. 1. Rada Powiatu rozpoczyna obrady w obecnoci co
najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady.
2. W przypadku, gdy liczba radnych obecnych na sesji
zmniejszy siê poni¿ej po³owy ustawowego sk³adu Rady, Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, niemo¿liwe jest jednak
wówczas podejmowanie uchwa³.
3. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu otwiera, prowadzi
i zamyka sesje Rady.
4. Otwarcie sesji Rady Powiatu nastêpuje wraz z wypowiedzeniem przez Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram obrady sesji Rady Powiatu.
5. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady:
1) stwierdza na podstawie listy obecnoci prawomocnoæ
obrad,
2) przedstawia porz¹dek obrad; z wnioskiem o uzupe³nienie
lub zmianê porz¹dku obrad mo¿e wyst¹piæ radny, Komisja, Klub Radnych albo Zarz¹d Powiatu,
3) poddaje pod g³osowanie wnioski, o których mowa w pkt
2.
6. Rada mo¿e uchwaliæ w trakcie obrad uzupe³nienie lub
zmianê ustalonego porz¹dku obrad, wy³¹cznie z wa¿nych
powodów, na wniosek Przewodnicz¹cego Rady, Komisji lub
Zarz¹du i Klubu Radnych.
7. Porz¹dek obrad ka¿dej sesji powinien obejmowaæ
w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u poprzedniej sesji,
2) interpelacje i zapytania radnych,
3) sprawozdanie Starosty z prac Zarz¹du w okresie miêdzy
sesjami,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ oraz podjêcie uchwa³,
5) wnioski i owiadczenia radnych,
6) wolne g³osy i wnioski.
8. Przewodnicz¹cy zamyka sesjê formu³¹: Zamykam
obrady sesji Rady Powiatu.
§6. 1. Interpelacje i zapytania radnych kieruje siê odpowiednio do Zarz¹du Powiatu albo komisji Rady, za porednictwem Przewodnicz¹cego Rady.
2. Interpelacjê sk³ada siê w sprawach zasadniczych dla
Powiatu.
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3. Radni mog¹ sk³adaæ interpelacje na sesji lub w okresie
miêdzy sesjami.

5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,

4. Odpowied na interpelacjê jest udzielana ustnie na
sesji lub pisemnie, w ci¹gu 14 dni od daty jej z³o¿enia.

7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,

5. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
który kierowa³ interpelacjê mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady o nakazanie uzupe³nienia odpowiedzi.

9) przestrzegania regulaminu obrad.

§7. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach dotycz¹cych bie¿¹cych problemów Powiatu, w szczególnoci w celu uzyskania informacji o okrelonym stanie faktycznym.
2. Do odpowiedzi na zapytania radnych stosuje siê przepisy §6 ust. 3, 4 i 5.
§8. 1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu prowadzi obrady
zgodnie z porz¹dkiem obrad, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusjê
nad ka¿dym z punktów.
2. Radny nie mo¿e zabieraæ g³osu bez zezwolenia przewodnicz¹cego Rady.
3. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dej
chwili obrad.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobom
okrelonym w §3 ust. 1, 2 i 3.
5.

W celu usprawnienia obrad Rady ustala siê, ¿e:

1) radnemu przys³uguje prawo do dwukrotnego zajmowania
g³osu w tej samej sprawie oraz jednej repliki,
2) czas wyst¹pienia radnego w dyskusji nie mo¿e przekraczaæ 5 minut,
3) czas wyst¹pienia radnego w punkcie wolne g³osy i wnioski
ogranicza siê do 3 minut.
§9. 1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, zw³aszcza w odniesieniu do wyst¹pieñ radnych i innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Je¿eli treæ lub sposób wyst¹pienia albo zachowanie
radnego zak³óca porz¹dek obrad lub powagê sesji, Przewodnicz¹cy Rady, po zwróceniu uwagi, mo¿e odebraæ mu g³os.
Fakt ten odnotowuje siê w protokole sesji.
3. Przepis ust. 2 i ust. 5 pkt 3 §8 stosuje siê odpowiednio
do osób uczestnicz¹cych w sesji Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady, po uprzednim zwróceniu uwagi, mo¿e nakazaæ opuszczenie sali obrad Rady osobom, które
nie s¹ radnymi i które swoim zachowaniem zak³ócaj¹ porz¹dek obrad lub naruszaj¹ powagê sesji.
§10. 1. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu
w kolejnoci zg³oszeñ.
2. Przewodnicz¹cy Rady Powiatu udziela g³osu poza
kolejnoci¹ w sprawie wniosków charakterze formalnym,
w szczególnoci dotycz¹cych:
1) sprawdzenia quorum,
2) zmiany lub uzupe³nienia porz¹dku obrad,
3) ograniczenia czasu wyst¹pieñ mówców,
4) zakoñczenia wyst¹pieñ,
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8) przeliczenia g³osów,

3. Wnioski formalne wymagaj¹ przyjêcia przez Radê.
§11. 1. Przewodnicz¹cy Rady zamyka dyskusjê po wyczerpaniu listy mówców. W razie potrzeby, Przewodnicz¹cy
mo¿e zarz¹dziæ przerwê w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Zarz¹dowi Powiatu, zajêcia stanowiska wobec zg³oszonych wniosków albo przygotowania poprawek w rozpatrywanym projekcie uchwa³y lub innym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania. Przed zarz¹dzeniem g³osowania
mo¿na zabraæ g³os tylko w celu zg³oszenia i uzasadnienia
wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§12. 1. Z inicjatyw¹ podjêcia okrelonej uchwa³y mog¹
wyst¹piæ:
1) co najmniej 5 radnych,
2) Przewodnicz¹cy Rady,
3) Klub Radnych,
4) Komisja Rady,
5) co najmniej 500 wyborców Rady Powiatu,
6) Zarz¹d Powiatu.
2. Projekty uchwa³ powinny byæ zaopiniowane przez w³aciwe Komisje Rady.
3. Projekty uchwa³ zg³aszane przez podmioty wymienione w ust. 1 pkt 1 - 5 wymagaj¹ zaopiniowania przez Zarz¹d
Powiatu.
4. Przewodnicz¹cy Rady przekazuje projekty uchwa³ w³aciwym Komisjom i Zarz¹dowi Powiatu.
5. Projekty uchwa³ z³o¿one przez podmioty wymienione
w ust. 1 pkt 1, 3 - 6 sk³ada siê na rêce Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu.
6. O zaopiniowaniu projektu uchwa³y, o którym mowa
w ust. 5 i wprowadzeniu go do porz¹dku obrad, Przewodnicz¹cy Rady zawiadamia na pimie projektodawców.
§13. 1. Projekt uchwa³y powinien zawieraæ:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) przepisy reguluj¹ce sprawy bêd¹ce przedmiotem uchwa³y,
4) wskazanie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y,
5) okrelenie terminu wejcia w ¿ycie uchwa³y.
2. Do projektu uchwa³y do³¹cza siê uzasadnienie
zawieraj¹ce w szczególnoci: wskazanie potrzeby podjêcia
uchwa³y, oczekiwane skutki spo³eczne oraz skutki finansowe
uchwa³y i ród³a ich pokrycia.
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§14. 1. Uchwa³y Rady Powiatu podpisuje Przewodnicz¹cy Rady.
2. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego Rady
Powiatu obrady Rady Powiatu prowadzi Wiceprzewodnicz¹cy
Rady i podpisuje uchwa³y.
§15. 1. Podjêtym uchwa³om nadaje siê w ci¹gu kadencji
kolejne numery pocz¹wszy od numeru jeden, podaj¹c cyframi
rzymskimi numer sesji, cyframi arabskimi numer uchwa³y
oraz rok podjêcia uchwa³y. Uchwa³ê opatruje siê dat¹ posiedzenia, na którym zosta³a przyjêta.
2. Uchwa³y ewidencjonuje siê w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady Powiatu. Rejestr
uchwa³ prowadzi Starosta.
3. Starosta zobowi¹zany jest do przed³o¿enia Wojewodzie uchwa³ Rady w ci¹gu 7 dni od dnia ich podjêcia. Uchwa³a
organu Powiatu w sprawie wydania przepisów porz¹dkowych
podlega przekazaniu niezw³ocznie.
4. Starosta przedk³ada Regionalnej Izbie Obrachunkowej
na zasadach okrelonych w ust. 3:
1) uchwa³ê bud¿etow¹,
2) uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Zarz¹du,
3) inne uchwa³y objête zakresem dzia³ania Izby.
§16. 1. Powiatowe przepisy porz¹dkowe og³asza siê przez
ich publikacjê w rodkach masowego przekazu oraz w drodze
obwieszczeñ. Przepisy te wchodz¹ w ¿ycie z dniem takiego
og³oszenia.
2. Powiatowe przepisy porz¹dkowe podlegaj¹ tak¿e og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§17. Starostwo Powiatowe gromadzi i udostêpnia w swojej
siedzibie zbiór aktów prawa miejscowego ustanowionych
przez Powiat.
§18. 1. W g³osowaniu jawnym radni g³osuj¹ przez podniesienie rêki.
2. W g³osowaniu jawnym w drodze imiennego g³osowania radnych radni g³osuj¹ przez wypowiedzenie s³ów za albo
przeciw albo wstrzymujê siê, po wyczytaniu przez Przewodnicz¹cego obrad jego nazwiska z listy obecnoci.
3. G³osowanie jawne przeprowadza i oblicza wszystkie
g³osy Przewodnicz¹cy obrad lub wskazany przez niego radny.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad, a w przypadku imiennego g³osowania radnych podaje
ponadto nazwiska radnych g³osuj¹cych za, przeciw
i wstrzymuj¹cych siê.
5. Wyniki g³osowania jawnego, jak i wyniki imiennego
jawnego g³osowania imiennego odnotowuje siê w protokole
sesji, z tym ¿e w przypadku imiennego g³osowania radnych
dodatkowo z podaniem nazwisk radnych g³osuj¹cych za,
przeciw i wstrzymuj¹cych siê.
§19. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ na kartach
opatrzonych pieczêci¹ Rady.

Poz. 4120

2. G³osowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna
wybrana przez Radê Powiatu sporód radnych. Komisja Skrutacyjna wybiera Przewodnicz¹cego Komisji.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej przed rozdaniem
kart do g³osowania podaje zasady g³osowania.
5. Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej og³asza wyniki
g³osowania tajnego niezw³ocznie po ich ustaleniu.
6. Z g³osowania tajnego Komisja Skrutacyjna sporz¹dza
protokó³, który stanowi za³¹cznik do protoko³u sesji.
§20. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ najwiêksz¹ iloæ
g³osów. G³osów niewa¿nych lub wstrzymuj¹cych siê, nie
dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e przyjêty zostaje wniosek, który uzyska³ co najmniej
o jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych wa¿nie oddanych
g³osów  to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê. W razie
parzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów, bezwzglêdn¹ wiêkszoæ stanowi 50% wa¿nie oddanych g³osów plus jeden
wa¿nie oddany g³os.
W razie nieparzystej liczby wa¿nie oddanych g³osów,
bezwzglêdn¹ wiêkszoæ g³osów stanowi pierwsza liczba ca³kowita przewy¿szaj¹ca po³owê wa¿nie oddanych g³osów.
§21. 1. Z przebiegu sesji Rady Powiatu sporz¹dza siê
protokó³.
2. Protokó³ z sesji Rady powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) okrelenie numeru, daty i miejsca odbywania sesji, godziny jej rozpoczêcia i zakoñczenia, imiona i nazwiska przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej protokó³,
2) stwierdzenie prawomocnoci obrad,
3) odnotowanie przyjêcia protoko³u z poprzedniej sesji,
4) przedstawiony porz¹dek obrad i przyjête wnioski, o których mowa w §5 ust. 5 pkt 3)
5) przebieg obrad, a w szczególnoci: treæ lub streszczenie
wyst¹pieñ, teksty zg³oszonych i uchwalonych wniosków,
odnotowanie zg³oszenia pisemnych wyst¹pieñ,
6) przebieg g³osowania i jego wyniki,
7) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
3. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych, listê
zaproszonych goci, teksty uchwa³ przyjêtych przez Radê,
protoko³y g³osowañ tajnych, zg³oszone na pimie wnioski nie
wyg³oszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego obrad.
4. Protokó³ z sesji Rady Powiatu (z wy³¹czeniem czêci
utajnionej) udostêpnia siê do publicznego wgl¹du w terminie
14 dni po zakoñczeniu sesji i po podpisaniu przez Przewodnicz¹cego obrad i Sekretarza obrad.
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5. Protokó³ z poprzedniej sesji Rady Powiatu jest przyjmowany na nastêpnej sesji. Poprawki i uzupe³nienia do
protoko³u powinny byæ wnoszone przez radnych nie póniej
ni¿ do rozpoczêcia sesji Rady, na której nastêpuje przyjêcie
protoko³u.

§22. 1. Obs³ugê Rady Powiatu i jej Komisji zapewnia
komórka organizacyjna wchodz¹ca w sk³ad Starostwa Powiatowego.
2. Zarz¹d zapewnia obs³ugê prawn¹ sesji.

Za³¹cznik nr 3
do Statutu Powiatu
Grodzisk Wielkopolski

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ
§1. 1. Prac¹ Komisji Rewizyjnej kieruje jej Przewodnicz¹-

praw i obowi¹zków jego albo jego ma³¿onka, krewnych lub
powinowatych do drugiego stopnia.

2. Komisja Rewizyjna dzia³a na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego przez Radê Powiatu.

2. Cz³onek komisji mo¿e równie¿ byæ wy³¹czony z udzia³u w kontroli, je¿eli zachodz¹ okolicznoci mog¹ce wywo³aæ
w¹tpliwoæ co do jego bezstronnoci.

cy.

3. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu projekt planu, o którym mowa w ust. 2, do dnia 31 stycznia roku,
którego dotyczy ten plan.
4. Za zgod¹ Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna mo¿e
przeprowadziæ kontrole w zakresie i terminach nie przewidzianych w rocznym planie kontroli.
§2. 1. Komisja Rewizyjna rozpatruje i rozstrzyga sprawy
na posiedzeniach zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co
najmniej po³owy sk³adu komisji.

3. O wy³¹czeniu cz³onka komisji z udzia³u w kontroli
rozstrzyga Komisja Rewizyjna.
§5. 1. Kierownicy kontrolowanych jednostek organizacyjnych s¹ obowi¹zani do zapewnienia warunków przeprowadzenia kontroli, w szczególnoci udostêpnienia potrzebnych
dokumentów oraz udzielenia informacji i wyjanieñ.
2. Zespó³ kontrolny wykonuje czynnoci kontrolne
w dniach i godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

2. Komisja ze swego sk³adu wybiera Sekretarza Komisji.
Sekretarz Komisji sporz¹dza z jej posiedzenia protokó³, który
podlega przyjêciu na nastêpnym posiedzeniu komisji.

3. Wykonywanie czynnoci kontrolnych nie mo¿e naruszaæ porz¹dku pracy obowi¹zuj¹cego w kontrolowanej jednostce.

3. Komisja Rewizyjna mo¿e zapraszaæ na swoje posiedzenia kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych
oraz inne osoby.

§6. 1. Zespó³ kontrolny, w terminie 14 dni od zakoñczenia
kontroli, sporz¹dza protokó³ kontroli, który podpisuj¹ cz³onkowie zespo³u oraz kierownik kontrolowanej jednostki, który
mo¿e wnieæ zastrze¿enia do protoko³u. Zespó³ niezw³ocznie
przedstawia podpisany protokó³ Komisji Rewizyjnej.

4. Komisja Rewizyjna, za zgod¹ Rady Powiatu, mo¿e
powo³ywaæ rzeczoznawców, ekspertów i bieg³ych.
§3. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Zarz¹du
Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych, bior¹c
pod uwagê kryteria: zgodnoci z prawem, celowoci, rzetelnoci i gospodarnoci.
2. W celu przeprowadzenia czynnoci kontrolnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza zespó³ kontrolny
sk³adaj¹cy siê z co najmniej 2 cz³onków komisji. Przewodnicz¹cy Komisji udziela cz³onkom zespo³u pisemnego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli, okrelaj¹c w nim zakres
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej, co najmniej na 7
dni przed przeprowadzeniem kontroli, zawiadamia na pimie
kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej o zakresie
i terminie kontroli.
4. Cz³onkowie zespo³u kontrolnego, przed przyst¹pieniem do czynnoci kontrolnych, s¹ obowi¹zani okazaæ Kierownikowi kontrolowanej jednostki upowa¿nienie, o którym
mowa w ust. 2.
§4. 1. Cz³onek Komisji Rewizyjnej podlega wy³¹czeniu
z udzia³u w kontroli, je¿eli przedmiot kontroli mo¿e dotyczyæ

2. Komisja Rewizyjna, na podstawie protoko³u kontroli,
sporz¹dza i kieruje do Kierownika kontrolowanej jednostki
oraz do Zarz¹du Powiatu wyst¹pienie pokontrolne, zawieraj¹ce wnioski i zalecenia usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci w okrelonym terminie.
3. Kierownik kontrolowanej jednostki, do której zosta³o
skierowane wyst¹pienie pokontrolne, jest obowi¹zany zawiadomiæ Komisjê Rewizyjn¹ o sposobie realizacji wniosków
i zaleceñ w wyznaczonym terminie, z zastrze¿eniem ust. 4.
4. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni
od otrzymania wyst¹pienia pokontrolnego, mo¿e odwo³aæ siê
do Rady Powiatu. Rozstrzygniêcie Rady Powiatu jest ostateczne.
5. Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez Radê, wyników
kontroli wykonania bud¿etu Powiatu oraz z realizacji rocznego
planu kontroli.
6. Sprawozdania z wyników kontroli zleconych przez
Radê przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na kwarta³.
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§7. 1. Przewodnicz¹cy Rady zleca Komisji Rewizyjnej rozpatrzenie skarg dotycz¹cych zadañ lub dzia³alnoci Zarz¹du
oraz Starosty, a tak¿e kierowników powiatowych s³u¿b, inspekcji, stra¿y i innych jednostek organizacyjnych, w których
organem w³aciwym jest Rada Powiatu, z zastrze¿eniem
zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Komisja Rewizyjna mo¿e zleciæ zaopiniowanie skargi
komisji merytorycznej.

Poz. 4120, 4121

3. Komisja po rozpatrzeniu skargi sporz¹dza protokó³
z rozpatrzenia skargi i przygotowuje projekt uchwa³y, a nastêpnie przekazuje go na rêce Przewodnicz¹cego Rady. Protokó³ z rozpatrzenia skargi stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§8. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej s¹ obowi¹zani przestrzegaæ przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy, sanitarnych oraz dotycz¹cych ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych, obowi¹zuj¹cych w kontrolowanej jednostce.

4121
DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-60(2)/2005/540/VII/AS
z dnia padziernika 2005 r.
Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr
98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130,
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682) w zwi¹zku z art.
30 ust. 1 ustawy z 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203, poz. 1966,
z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr
96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62, poz. 552
Nr 163, poz. 1362 i Nr 175, poz. 1462) po rozpatrzeniu wniosku
przedsiêbiorstwa energetycznego MEGAWAT sp. z o.o.
z siedzib¹ w Rogonie posiadaj¹cego numer identyfikacji
podatkowej (NIP) 766-000-65-73 zwanego dalej Przedsiêbiorstwem zawartego w pimie z 26 wrzenia 2005 r. znak:
postanawiam zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo
zmianê taryfy w zakresie ceny ciep³a i stawki op³aty za ciep³o,
która to zmiana stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.
Uzasadnienie
Decyzj¹ z 14 czerwca 2005 r. nr OPO-4210-25(5)/2005/540/VII/
AgS Prezes URE zatwierdzi³, na okres do 31 lipca 2006 r,
ustalon¹ przez Przedsiêbiorstwo taryfê dla ciep³a, która zosta³a og³oszona w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 99z 4 lipca 2005 r. Pismem z 26 wrzenia 2005
r., które wp³ynê³o do Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki 28 wrzenia 2005 r., Przedsiêbiorstwo wyst¹pi³o z wnioskiem o zmianê decyzji zatwierdzaj¹cej taryfê, polegaj¹c¹ na zatwierdzeniu wy¿szej ceny ciep³a
i wy¿szej stawki op³aty za ciep³o.

Uzasadnieniem podwy¿ki s¹ znacznie wy¿sze koszty paliwa
gazowego stosowanego we wszystkich eksploatowanych ród³ach ciep³a, w porównaniu do kosztów, na podstawie których
dokonano kalkulacji ceny ciep³a i stawki za ciep³o, zawartych
w obecnie obowi¹zuj¹cej taryfie. Wzrost kosztów zakupu gazu
wynikaj¹cy z dwukrotnej podwy¿ki ceny paliw gazowych
dokonanej w kolejnych zmianach taryfy Wielkopolskiej Spó³ki
Gazownictwa Sp. z o.o. w Poznaniu stanowi okolicznoæ
przewidzian¹ w §27 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z 30 lipca 2004 r. w sprawie szczegó³owych zasad
kszta³towania i kalkulacji taryf oraz rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1902). Zgodnie z art. 155
Kodeksu postêpowania administracyjnego, decyzja ostateczna, na mocy której strona naby³a prawo, mo¿e byæ w ka¿dym
czasie za zgod¹ strony uchylona lub zmieniona przez organ
administracji publicznej, który j¹ wyda³, lub przez organ
wy¿szego stopnia, je¿eli przepisy szczególne nie sprzeciwiaj¹
siê uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym
interes spo³eczny lub s³uszny interes strony. Zwa¿ywszy, i¿
w powy¿szej sprawie uzna³em, ¿e zosta³y spe³nione przes³anki
okrelone w powy¿szym pimie, umo¿liwiaj¹ce zmianê decyzji, postanowi³em orzec, jak w sentencji.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrêgowego w Warszawie  S¹du Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim porednictwem, w terminie dwutygodniowym
od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z 10 kwietnia
1997 r. - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947
§1 Kodeksu postêpowania cywilnego).
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Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zadoæ wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ oznaczenie zaskar¿onej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo o zmianê
decyzji w ca³oci lub czêci (art. 47949 Kodeksu postêpowania
cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres Zachodniego
Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energetyki, 61 - 561
Poznañ, ul. Wierzbiêcice 1. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 1
w zwi¹zku z art. 31 ust. 3 pkt 2 ustawy  Prawo energetyczne,

taryfa zostanie skierowana do og³oszenia w Biuletynie Bran¿owym Urzêdu Regulacji Energetyki  Paliwa gazowe.
Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki
Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdy Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
() Henryk Kanoniczak

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki
Nr OPO - 4210 - 60(2)/2005/540/VII/AS
z dnia 5 padziernika 2005 r.

ZMIANA TARYFY DLA CIEP£A MEGAWAT SP. Z O.O. Z SIEDZIB¥ W ROGONIE
W Taryfie dla ciep³a ustalonej przez MEGAWAT Sp. z o.o.
z siedzib¹ w Rogonie, stanowi¹cej za³¹cznik do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki z dnia 14 czerwca 2005 r. nr
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OPO-4210-25(5)/2005/540/VII/AgS wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w czêci IV pkt 1 wiersz - cena ciep³a otrzymuje brzmienie:
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4122
UCHWA£A Nr SO-10/5-D/P/2005/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 13 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy rem
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 rem na 2005 r. oraz
prognozy kwoty d³ugu ze zmian¹ wprowadzon¹ uchwa³¹ Nr
311/XLI/05 Rady Miejskiej w remie z 18 sierpnia 2005 r.
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê
d³ugu Gminy rem
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy rem na 2005 r. po zmianach zaplanowane zosta³y: - dochody w kwocie
- 55.320.457 z³
wydatki w kwocie

- 62.046.051 z³.

Deficyt bud¿etu rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami
a wydatkami wynosi zatem 6.725.594 z³, co stanowi 12,16%
planowanych dochodów. Z analizy uchwa³y wynika, ¿e deficyt
zostanie pokryty przychodami z po¿yczek i kredytów oraz
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (tzw. wolne rodki).
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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
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 uchwale bud¿etowej zaplanowano przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie
5.521.889 z³, z tytu³u po¿yczek zaci¹gniêtych na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej w kwocie 621.800 z³, a tak¿e tytu³u
innych rozliczeñ krajowych w kwocie 3.200.000 z³. Planowane
rozchody wynosz¹ 2.618.095 z³ (wykup papierów wartociowych - 1.500.000 z³, sp³aty po¿yczek i kredytów - 1.118.095 z³).
Na podstawie danych z prognozy kwoty d³ugu (za³. Nr 8)
ustalono, ¿e zad³u¿enie na dzieñ 01.01.2005 r. wynosi³o
12.088.608 z³ (bez uwzglêdnienia transz po¿yczek na 2005 r.
w kwocie 627.000 z³ wynikaj¹cych z uchwa³ Rady w sprawie
zaci¹gniêcia w 2005 r. po¿yczek podjêtych w 2004 r.). Uwzglêdniaj¹c przewidziane do zaci¹gniêcia w 2005 r. kredyty
i po¿yczki na rynku krajowym (5.521.889 z³) oraz sp³aty rat
kredytów i po¿yczek (1.118.095 z³) i wykup innych papierów
wartociowych (1.500.000 z³), d³ug na dzieñ 31.12.2005 r.
wyniesie 14.992.402 z³ (i takie zad³u¿enie podano w prognozie
kwoty d³ugu). Kwota ta nie uwzglêdnia planowanych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej w wysokoci
621.800 z³, stosownie do postanowieñ art. 114 ustawy
o finansach publicznych. Wskanik procentowy d³ugu na
koniec 2005 r. do planowanych dochodów wynosi 27,1%, przy
dopuszczalnym zad³u¿eniu wynosz¹cym 60% dochodów
bud¿etu, w myl art. 114 ustawy o finansach publicznych.
Z prognozy d³ugu jednostki wynika, ¿e zad³u¿enie bêdzie
mia³o tendencjê malej¹c¹ i bêdzie siê kszta³towaæ nastêpuj¹co:
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w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub
Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
W prognozie przedstawiono tak¿e sp³aty zobowi¹zañ Gminy.
Wg zestawienia jednostki wskanik sp³aty zobowi¹zañ
w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towa³ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
2005 r. - 9,1%
2006 r. - 10,2%

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

Poz. 4122, 4123
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2007 r. - 10,1%
2008 r. - 9,0%
2009 r. - 3,3%
2010 r. - 1,8%
2011 r. - 1,4%
Podany w prognozie w 2005 r. wskanik w wysokoci 9,1%
uwzglêdnia kwotê kredytu krótkoterminowego w wysokoci
1.500.000 z³, o którym mowa §11 uchwa³y bud¿etowej. Sp³aty
zobowi¹zañ Gminy w latach 2005-2011 nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia warunek okrelony w art. 113 ust. l 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. 113 i 114 ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Komisji Orzekaj¹cej
(-) Beata Rodewald - £uszkowska
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

4123
UCHWA£A Nr SO-20/12/D/Ln/2005SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 14 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Krobia
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 Miasta i Gminy Krobia na 2005
r. ze zmian¹ wprowadzon¹ uchwa³¹ Nr XXXIV/251/2005 Rady
Miejskiej w Krobi z dnia 30 sierpnia 2005 r. wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ z uwag¹ 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 Krobia na 2005 r., po zmianach dokonanych
uchwa³¹ Nr XXXIV/251/2005 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 30
sierpnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
20.834.165,51 z³ i wydatki w wysokoci 22.086.099 z³. Przedmiotow¹ uchwa³¹ Rada zwiêkszy³a deficyt bud¿etu o kwotê
19.787 z³ i ustali³a go w wysokoci 1.251.933,49 z³. Relacja

zwiêkszonego deficytu do planowanych dochodów wynosi
6%. Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydatków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
wskazane zosta³y przychody w wysokoci 3.760.933,49 z³
z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
(§952). W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
2.509.000 z tytu³u: Wykupu innych papierów wartociowych
w kwocie 1.600.000 z³ (§952) sp³aty otrzymanych po¿yczek
i kredytów w kwocie 909.000 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. Po zaci¹gniêciu zaplanowanych w bud¿ecie kredytów i po¿yczek oraz
wykupie obligacji w kwocie 1.600.000 z³ i dokonaniu sp³at rat
kredytów i po¿yczek w wysokoci 909.000 z³ d³ug Gminy na
dzieñ 31.12.2005 r. wyniesie 4.620.933 z³, co stanowi 22,18%
planowanych dochodów bud¿etu Gminy na 2005 rok. Spe³niony zostanie zatem wymóg ustawowy z art. 114 ustawy
o finansach publicznych. £¹czna kwota przypadaj¹cych do
sp³aty rat kredytów i po¿yczek oraz wykupu obligacji wraz
z nale¿nymi odsetkami oraz kredytem krótkoterminowym
wynosiæ bêdzie 3.109.000 z³ i nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy. Spe³nia to wymóg okrelony
w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Sk³ad
Orzekaj¹cy zwraca jednak uwagê, i¿ w roku 2005 relacja sp³at
zad³u¿enia do planowanych dochodów osi¹gnê³a poziom
zbli¿ony do granic okrelonych w art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych i wynosi 14,92%. Sytuacja taka

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

— 15924 —

wymagaæ bêdzie od Burmistrza szczególnego nadzoru
w trakcie realizacji bud¿etu.

Poz. 4123, 4124

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej dorêczenia.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aldona Witkowska

4124
UCHWA£A Nr SO-9/7-C/D/2005/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego Gminy Gostyñ
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt2 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
ustalonego w dniu 30 grudnia 2004 r. Uchwa³¹ Nr XXXIII/433/
04 oraz uchwa³ zmieniaj¹cych bud¿et a w szczególnoci
Uchwa³y Nr XL/519/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. wyra¿a opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Gostyñ
deficytu bud¿etowego w 2005 r.
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu w 2005
r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Gostyñ na 2005r. uchwalonym w dniu
30.12.2004 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. Wykazano deficyt
bud¿etowy zgodnie z art. 112 ustawy o finansach publicznych
w wysokoci 3.289.169 z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu
wskazano przychody z kredytów i po¿yczek. W za³. Nr 7 do
uchwa³y zosta³y zaplanowane przychody z tytu³u kredytów
i po¿yczek w wysokoci 5.100.000 z³.

Uchwa³¹ Nr XL/519/05 z dnia 26 sierpnia 2005 r. Rada Miejska
ustali³a dochody w kwocie 45.969.311 z³ a wydatki w kwocie
50.014.434 z³. Deficyt bud¿etu zatem wzrós³ do kwoty 4.045.123
z³ - co stanowi 8,80% planowanych dochodów. Jako ród³o
sfinansowania deficytu wskazano przychody z po¿yczek
i kredytów oraz wolnych rodków. W za³. Nr 4 do uchwa³y
zosta³y zaplanowane przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów
w wysokoci 4.996.907 z³ oraz z tytu³u wolnych rodków
kwotê 859.047 z³. 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
19,10% planowanych dochodów gminy w 2005 r. W bud¿ecie
na 2005 r. planowane jest uzyskanie przychodów z tytu³u
po¿yczek i kredytów w wysokoci 4.996.907 z³. W bud¿ecie
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
4,48% (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 zaci¹gniêtego kredytu wraz
z odsetkami nie przekroczy 15% planowanych na ten rok
bud¿etowy dochodów gminy a wysokoæ d³ugu publicznego
w 2005r. i w latach sp³aty zaci¹gniêtego d³ugu nie przekroczy
60% planowanych dochodów Gminy. W sprawozdaniu RbNDS za I pó³rocze 2005 r. oraz w Bilansie za 2004 r. wykazano,
¿e Gmina posiada wolne rodki w wysokoci 2.660.965 z³.
W wyniku analizy informacji dotycz¹cej przewidywanych
obci¹¿eñ bud¿etu Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów oraz przed³o¿onych sprawozdañ Sk³ad Orzekaj¹cy
uzna³, ¿e uzyskanie przez Gminê wskazanych w bud¿ecie
przychodów jest realne.

Dziennik Urzêdowy
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— 15925 —

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji. Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu
w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.

Poz. 4124, 4125

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost

4125
UCHWA£A Nr SO-11/9-B/P/Ln/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Grodzisk Wlkp.
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 (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, póz 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 Grodzisk Wlkp. na
2005 r oraz prognozy kwoty d³ugu Gminy Grodzisk Wlkp.
na lata 2005-2015, wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie
kszta³towania siê d³ugu Gminy Grodzisk Wlkp.
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy Grodzisk Wlkp. uchwalonym Uchwa³¹ Nr
XXVIII/179/2004 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2004 r.
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie
28.802.232 z³,
- wydatki w kwocie

31.050.647 z³.

Deficyt bud¿etu w kwocie 2.248.415 z³ planowano sfinansowaæ przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów. W bud¿ecie
(za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) planowano przychody z tytu³u
po¿yczek i kredytów w wysokoci 3.974.840 z³ oraz rozchody
bud¿etu w wysokoci 1.726.425 z³, które dotyczy³y sp³at

wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów. Na skutek zmian
bud¿etu wprowadzonych Uchwa³¹ Nr XXXIV/238/2005 z dnia
31 sierpnia 2005 r. ustalono:
- dochody w kwocie
29.781.807 z³,
- wydatki w kwocie

36.570.868 z³,

deficyt bud¿etu w kwocie 6 789.061 z³, co stanowi 22,8%
planowanych dochodów, a jako ród³o sfinansowania wskazano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów oraz przychody
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne rodki). W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano przychody
bud¿etu w wysokoci 8.372.261 z³ (w tym: z tytu³u po¿yczek
i kredytów w kwocie 7.854.840 z³; z tytu³u innych rozliczeñ
krajowych (wolne rodki) w kwocie 517.421 z³) oraz rozchody
bud¿etu w wysokoci 1.583.200 z³, które dotycz¹ sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów. Gmina Grodzisk
Wlkp. nie udziela³a porêczeñ i gwarancji i nie planuje tego
w roku 2005. Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu
Gminy Grodzisk Wlkp. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ze na dzieñ
1.01.2005 r zad³u¿enie jednostki z tytu³u kredytów i po¿yczek
wynosi³o 4.305.693,82 z³, co stanowi³o 14,95% planowanych
dochodów.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ
oraz umorzenie po¿yczek z Narodowego i Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej ustalono, ¿e
d³ug na 31.12.2005 r. wyniesie 9.785.158,82 z³, co stanowi
32,86% planowanych dochodów bud¿etu (przy dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów, co wynika z przepisu
art. 114 ustawy o finansach publicznych). Prognozowana
kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu na dzieñ 31

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150
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grudnia) tj. do roku 2015 w odniesieniu do planowanych
dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:w
2007 r. wyniesie 5.231.090 z³, co stanowi 16,86% planowanych dochodów
2008 r. wyniesie 3.798.990 z³ co stanowi 11,89% planowanego dochodu

Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Grodzisk Wlkp.
prognozê d³ugu do 2015 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do dochodów)
w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2005 r. - 5,54% 2006 r. - 8,11% 2007 r. - 7,33% 2 0 0 8
r. - 4,64%
2009 r.- 2,93% 2010 r. - 2,99%2011 r. - 3,06% 2012 r. 0,69%

2009 r. wyniesie 2.866.890 z³, co stanowi 8,71% planowanego dochodu
2010 r, wyniesie 1.884.790 z³, co stanowi 5,56% planowanego dochodu
2011 r. wyniesie 856.350 z³, co stanowi 2,46% planowanego dochodu

2013 r.- 0,67% 2014 r. - 0,65%2015 r. - 0,43%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych
dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 113 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad
Orzekaj¹cy orzek³ jak w sentencji.

2012 r. wyniesie 624.250 z³, co stanowi 1,74% planowanego dochodu

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska

2013 r. wyniesie 392.150 z³, co stanowi 1,06% planowanego dochodu
2014 r. wyniesie 160.000 z³, co stanowi 0,42% planowanego dochodu
2015 r. wyniesie 0

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

4126
UCHWA£A Nr SO-11/7-D/D/Ln/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego Gminy Grodzisk Wlkp.
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. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca:
Danuta Szczepañska
Cz³onkowie:

Beata Rodewald - £aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Grodzisk Wlkp. na
2005 r oraz uchwa³ zmieniaj¹cych bud¿et, a w szczególnoci
Uchwa³y Nr XXXIV/238/2005 z dna 31 sierpnia 2005 r., wyra¿a:
opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Grodzisk Wlkp. deficytu bud¿etowego.

Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania w 2005 r. przez Gminê
Grodzisk Wlkp. deficytu bud¿etu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Grodzisk Wlkp. uchwalonym Uchwa³¹ Nr
XXVIII/179/2004 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2004 r.
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie
28.802.232 z³,
- wydatki w kwocie

31.050.647 z³.

Deficyt bud¿etu w kwocie 2 248.415 z³ planowano sfinansowaæ przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów. W bud¿ecie
(za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) planowano przychody z tytu³u
po¿yczek i kredytów w wysokoci 3.974.840 z³ oraz rozchody
bud¿etu w wysokoci 1.726.425 z³, które dotyczy³y sp³at
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów. Na skutek zmian

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

bud¿etu wprowadzonych Uchwa³¹ Nr XXXIV/238/2005 z dnia
31 sierpnia 2005 r. ustalono:
- dochody w kwocie
29.781.807 z³,
- wydatki w kwocie
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36.570 868 z³,

- deficyt bud¿etu w kwocie 6.789.061 z³, co stanowi 22,8%
planowanych dochodów, a jako ród³o sfinansowania
wskazano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów oraz
przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych (wolne
rodki)
W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano przychody bud¿etu w wysokoci 8.372.261 z³ (w tym z tytu³u
po¿yczek i kredytów w kwocie 7.854.840 z³; z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych (wolne rodki) w kwocie 517.421 z³) oraz
rozchody bud¿etu w wysokoci 1.583.200 z³, które dotycz¹
sp³at wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Gminy Grodzisk Wlkp.
w tym w szczególnoci zad³u¿enie z tytu³u po¿yczek i kredytów nale¿y uznaæ, ¿e uzyskanie przychodów do sfinansowania
deficytu bud¿etu jest realne. £¹czna kwota sp³aty zobowi¹zañ

jednostki z tytu³u rat po¿yczek i kredytów wraz z nale¿nymi
odsetkami przewidywana jest na kwotê 1.648.200 z³, co stanowi 5,54% 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 517.421 z³. W zwi¹zku z powy¿szym
orzeczono jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³ada Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie o Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.

4127
UCHWA£A Nr SO - 146/4-P/Ka/05 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 wrzenia 2005 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Giza³ki
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:
Teresa Marczak,
Cz³onkowie:

Idzi Kalino wski,
Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Giza³ki wyra¿a
opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Giza³ki
dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:

- uchwa³ê Nr XXIII/49/2004 Rady Gminy Giza³ki z dnia 29
grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na
rok 2005 po zmianach (ostatnia zmiana uchwa³¹ Nr XXIX/
45/2005 z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian planu
bud¿etu na 2005 r.),
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 2005
- 2011 oraz informacjê o wielkoci sp³at zobowi¹zañ,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia 2004 r.,
- Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2004 r.,
- Rb - Z - sprawozdania o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I i II
kwarta³u roku 2005,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

- Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I i II kwarta³u roku 2005.

- na koniec 2004 r. - 2.985.439 z³, z tego z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych 2.365.168 z³ oraz z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych 620.271 z³, co stanowi³o 36,93% wykonanych w tym okresie dochodów bud¿etowych, na koniec
I kwarta³u 2005 r. - 3.100.505 z³, z tego z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych 2.278.168 z³ oraz z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych 522.337 z³, co stanowi³o 38,48% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych, na koniec II
kwarta³u 2005 r. - 3.027.617 z³, z tego z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych 2.396.168 z³ oraz z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych 631.449 z³, co stanowi³o 36,42% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych, Wed³ug
prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia i sp³aty
zad³u¿enia w latach 2005 - 2012 przedstawiaj ¹ siê nastêpuj¹co:

Uchwalony bud¿et na 2005 r. po zmianach obejmuje dochody
bud¿etowe w wysokoci 8.766.732 z³, wydatki bud¿etowe
w kwocie 8.600.732 z³, nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 166.000
z³ przeznaczono na sp³atê rat kredytów i po¿yczek. Przychody
bud¿etu z tytu³u po¿yczek zosta³y zwiêkszone z kwoty 68.000
z³ do kwoty 248.000 z³. Rozchody bud¿etu z tytu³u sp³at
kredytów i po¿yczek zwiêkszono o 12.600 z³ do wysokoci
414.000 z³.
Z kwartalnych sprawozdañ Rb - Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy wynosi³a:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2012
planowane zad³u¿enie gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami, sp³at wynikaj¹cych z udzielonych porêczeñ oraz sp³aty
kredytu krótkoterminowego nie przekroczy 15% planowanych
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 dysponuj¹cym
funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii
Europejskiej. Zwa¿ywszy jednak¿e na sytuacjê finansow¹
Gminy Giza³ki (w tym powtarzaj¹ce siê wystêpowanie zobowi¹zañ wymagalnych) kwota d³ugu w porównaniu do planowanych dochodów w okresach kwartalnych oraz wykonanych
dochodów na koniec kolejnych lat bud¿etowych mo¿e okazaæ
siê wy¿sza. Dla przyk³adu w okresie roku 2004 zobowi¹zania
wymagalne w okresach kwartalnych stanowi³y odpowiednio
kwoty:
- I kw. 2004 r.
- 454.495 z³
- II kw. 2004 r.

Poz. 4127
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- 523.510 z³
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- III kw. 2004 r .

- 553.485 z³

- IV kw. 2004 r.

- 626.698 z³.

Wg oceny Sk³adu Orzekaj¹cego w jednostce wystêpuje nadal
trudna sytuacja finansowa, o czym wiadczy utrzymuj¹cy siê
wysoki poziom zobowi¹zañ wymagalnych w 2005 r. Na koniec
II kwarta³u 2005 r., wyst¹pi³ wzrost zobowi¹zañ wymagalnych
w porównaniu do I kwarta³u 2005 r. o kwotê - 109.112 z³ i do
IV kwarta³u 2004 r. o kwotê - 11.178 z³.
Sk³ad Orzekaj¹cy podnosi, i¿ z przedstawionej prognozy dochodów i wydatków oraz d³ugu w latach 2005 - 2012 wynika,
¿e planowany poziom wydatków bud¿etowych na lata 2006
- 2010 jest ni¿szy ni¿ poziom wydatków na 2005 r., w tym
planowane wydatki bie¿¹ce na lata 2006 i 2007 s¹ ni¿sze od
wydatków bie¿¹cych 2005 r. odpowiednio o:
- 2006/2005
- 3,87%,
- 2007/2005

- 6,25%.

Wynika z tego, ¿e prognozowany poziom wydatków bud¿etowych w kolejnych latach bud¿etowych mo¿e nie zapewniæ
pe³nego finansowania zadañ w³asnych Gminy. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e przy zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek nale¿y
braæ pod uwagê mo¿liwoæ wywi¹zania siê przez jednostkê
samorz¹du terytorialnego z tych zobowi¹zañ. W pierwszej
kolejnoci winny 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, wnikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150
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Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Poz. 4127, 4128

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak

4128
UCHWA£A Nr SO-0951/143D/13/Pi/2005 ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy
Ryczywó³ Nr XXIV/179/2005 z dnia 31 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy na 2005 rok.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zmianami) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:
Halina Kurjan
Cz³onkowie:

Ryszard Auksztulewicz
Krystyna Stró¿yk

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454,
z 2004 r. 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz.
565) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565)
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Ryczywó³ w 2005 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy na 2005 r. uchwalonym uchwa³¹ Rady
Gminy Ryczywó³ Nr XIX/140/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 11.134.365 z³
i wydatki w kwocie 11.891.365 z³, deficyt bud¿etu wynosi³

757.000 z³. Zaplanowano przychody z po¿yczki na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej w kwocie 403.700 z³ oraz przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 500.000 z³. Jako rozchody zaplanowano sp³atê rat
po¿yczek i kredytów w wysokoci 146.700 z³. Do dnia 31
sierpnia 2005 r. bud¿et Gminy zosta³ zmieniony cztery razy.
W wyniku zmian dochody wzros³y do kwoty 12.532.303 z³,
a wydatki wzros³y do kwoty 13.700.029 z³. Deficyt bud¿etu
obecnie wynosi l .167.726 z³. Zaplanowano przychody
z po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych na rynku krajowym
w kwocie 897.000 z³ oraz przychody z tytu³u innych rozliczeñ
krajowych w kwocie 417.426 z³, przy czym nie zmieniono
kwoty rozchodów, która wynosi 146.700 z³.
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów
wynosi 9,32%, a wiêc spe³niony zosta³ wymóg okrelony
przepisem art. 45 ustawy o finansach publicznych. Bior¹c pod
uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

Poz. 4129
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UCHWA£A Nr SO.-0951/186/16/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 26 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Jarocin
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:
Przewodnicz¹cy:

Leon Pa³ecki

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Gra¿yna Wróblewska

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Jarocin na
2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ NrXXX/534/2005
Rady Miejskiej z dnia 26 sierpnia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie
w dniu 5 wrzenia 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 Jarocin na 2005 r. po zmianach
dokonanych uchwa³¹ Nr XXX/534/2005 Rady Miejskiej z dnia
26 sierpnia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 73.606.760 z³ i wydatki w wysokoci 80.535.104 z³. Relacja
planowanego deficytu w kwocie 6.928.344 z³otych do planowanych dochodów wynosi 9,41%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³
siê o kwotê 245.000 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 9.375.000 z³ (§952) - zwiêkszono o 270.000 z³,
- wolne rodki w wysokoci 764.719 z³ (§955).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 3.211.375 z³ (§992) - zwiêkszone o kwotê 25.000
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
oraz po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym oraz ewentualnymi porêczeniami wynosiæ bêdzie 6.424.775 z³, co
stanowi 8,73% planowanych dochodów.
- z wolnych rodków krajowych w wietle przed³o¿onych
dokumentów, tj. Bilansu z wykonania bud¿etu 2004 r.
faktycznie wystêpuj¹ w wysokoci 864.719 z³.
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 150

Poz. 4130
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4130
UCHWA£A Nr SO.-0951/188/16/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 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. 1 15
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 307/XLW2005 z dnia 14
wrzenia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 21 wrzenia
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 307/XLVI/2005 z dnia 14 wrzenia 2005 r.
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 48.728.116,72 z³
i wydatki w wysokoci 54.331.326,59 z³. Relacja planowanego
deficytu w kwocie 5.603.209,87 z³otych do planowanych dochodów wynosi 11,50%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê o kwotê
530.325,46 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),
- wolne rodki w wysokoci 489.137,96 z³ (§955) - zwiêkszono o 389.137,96 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 1.632.062,50 z³ (§992) - zmniejszono o kwotê
141.187,50 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
oraz po¿yczk¹/kredytem krótkoterminowym wynosiæ bêdzie 2.182.063 z³, co stanowi 4,48% 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
dorêcze

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

Poz. 4131

— 15932 —

4131
UCHWA£A Nr SO.-0951/189/16/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Gniezno
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:
Przewodnicz¹cy:
Karol Chyra
Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Gniezno na 2005 r. po
zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXIX/197/05 Rady Gminy
z dnia 16 wrzenia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 26
wrzenia 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 Gniezno na 2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXIX/197/05 Rady Gminy z dnia 16 wrzenia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 13.940.759
z³ i wydatki w wysokoci 15.158.545 z³. Relacja planowanego
deficytu w kwocie 1.217.786 z³otych do planowanych dochodów wynosi 8,73%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê o kwotê
413.984 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 644.000 z³ (§952),
- wolne rodki w wysokoci 1.124.686 z³ (§955) - zwiêkszono
o kwotê 413.984 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 550.900 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¿yczka/kredytem krótkoterminowym wynosiæ bêdzie 915.900 z³, co stanowi 6,57% planowanych dochodów.
- z wolnych rodków krajowych w wietle przed³o¿onych
dokumentów, tj. Bilansu z wykonania bud¿etu 2004 r.
faktycznie wystêpuj¹ w wysokoci 1.166.666 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 150

Poz. 4132

— 15933 —

4132
UCHWA£A Nr SO.-0951/187/18/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 wrzenia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Obrzycko
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 Obrzycko na 2005 r. po
zmianach dokonanych uchwa³¹ NrXXH/94/05 Rady Gminy
z dnia 2 wrzenia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 19
wrzenia 2005 roku (ponowny wypis z dnia 26 wrzenia br.)
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 Obrzycko na 2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXD/94/05 Rady Gminy z dnia 2 wrzenia
2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 7.101.086
z³ i wydatki w wysokoci 7.963.573 z³. Relacja planowanego
deficytu w kwocie 862.487 z³otych do planowanych dochodów wynosi 12,14%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê o kwotê
43.000 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 103.000 z³ (§952),
- nadwy¿ka z lat ubieg³ych w wysokoci 1.377.219 z³ (§957)
- zwiêkszono o kwotê 17.732 z³
oraz wprowadzone do bud¿etu wolne rodki w wysokoci
25.268 z³ (§955).
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 643.000 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 708.000 z³, co stanowi 9,97% planowanych dochodów.
- z wolnych rodków oraz nadwy¿ki z lat ubieg³ych
w wietle przed³o¿onych dokumentów, tj. Bilansu z wykonania bud¿etu 2004 r. faktycznie wystêpuj¹ - wolne
rodki w wysokoci 822.784 z³, oraz nadwy¿ka w kwocie
1.377.219 z³.
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 150

Poz. 4133

— 15934 —

4133
UCHWA£A Nr SO.-0951/190/18/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ
IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 padziernika 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Obrzycko
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. 1 15
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. 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:
Przewodnicz¹cy:
Leon Pa³ecki
Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Marzena Kalemba

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Obrzycko na 2005 r. po
zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXIII/119/05 Rady Gminy
z dnia 21 wrzenia 2005 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 26
wrzenia 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 Obrzycko na 2005 r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ Nr XXIII/119/05 Rady Gminy z dnia 21
wrzenia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
7.103.645 z³ i wydatki w wysokoci 8.369.343 z³. Relacja
planowanego deficytu w kwocie 1.265.698 z³otych do planowanych dochodów wynosi 17,82%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³
siê o kwotê 403.211 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 553.000 z³ (§952) - zwiêkszono o kwotê
450.000 z³,

- nadwy¿ka z lat ubieg³ych w wysokoci 1.279.948 z³ (§957)
- zmniejszono o kwotê 97.271 z³ W bud¿ecie zaplanowane
zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci
567.250 z³ (§992) - zmniejszono o 66.750 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
oraz po¿yczka/kredytem krótkoterminowym wynosiæ bêdzie 632.250 z³, co stanowi 8,90% planowanych dochodów.
- z nadwy¿ki z lat ubieg³ych w wietle przed³o¿onych dokumentów, tj. Bilansu z wykonania bud¿etu 2004 r. faktycznie wystêpuj¹ w kwocie 1.377.219 z³.
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 150

Poz. 4134, 4135

— 15935 —

4134
UCHWALA Nr SO.-0951/191/18/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 padziernika 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Skoki
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. 1 15
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. 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:
Przewodnicz¹cy:
Leon Pa³ecki
Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Marzena Kalemba

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Skoki na 2005
r. po zmianach dokonanych uchwa³¹ NrXXXVm/229/2005
Rady Miejskiej z dnia 14 wrzenia 2005 r. przed³o¿on¹ tut.
Izbie w dniu 26 wrzenia 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 Skoki na 2005 r. po zmianach
dokonanych uchwa³¹ Nr XXXVIII/229/2005 Rady Miejskiej
z dnia 14 wrzenia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 16.931.255 z³ i wydatki w wysokoci 17.245.632
z³. Relacja planowanego deficytu w kwocie 314.377 z³otych do
planowanych dochodów wynosi 1,86%. Deficyt bud¿etu zwiêkszy³ siê o kwotê 43.273 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 1.459.136 z³ (§952) - zwiêkszono o kwotê
43.273 z³,
- wolne rodki w wysokoci 234.210 z³ (§955). W bud¿ecie
zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do
sp³aty otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci 1.378.969 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¿yczka/kredytem krótkoterminowym wynosiæ bêdzie
1.950.346 z³, co stanowi 11,52% planowanych dochodów.
- z wolnych rodków oraz nadwy¿ki z lat faktycznie wystêpuj¹ - wolne rodki w wysokoci 432.285 z³.
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.

4135
UCHWA£A SO.-0951/192/18/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 padziernika 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Skoki
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 (t.j.
z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej

Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.)
w osobach:
Przewodnicz¹cy:
Leon Pa³ecki
Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Marzena Kalemba

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 150

Poz. 4135

— 15936 —

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Skoki na 2005
rok oraz przed³o¿onej tut. Izbie w dniu 26 wrzenia 2005 r.
prognozy d³ugu publicznego wyra¿a opini¹ pozytywn¹
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu.

ków nie znajduj¹cych pokrycia w planowanych dochodach
wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 1.459.136 z³,
- wolne rodki w wysokoci 234.210 z³.

Uzasadnienie

W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci 1.378.969 z³. Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy
kszta³towania siê d³ugu na lata 2005-2011 wynika, i¿ zad³u¿enie Miasta i Gminy kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

W bud¿ecie Miasta i Gminy Skoki na 2005 r. po zmianach
dokonanych uchwa³¹ Nr XXXVIII/229/2005 Rady Miejskiej
z dnia 14 wrzenia 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 16.931.255 z³ i wydatki w wysokoci 17.245.632
z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz wydat-
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2011
planowane zad³u¿enie na koniec roku nie przekroczy 60%
dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem spe³niony zosta³ wymóg art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zm.). Ponadto, jak wynika ze sprawozdania Rb-Z, 60% planowanych dochodów nie przekroczy³y równie¿ zobowi¹zania
Miasta i Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
koniec I kwarta³u. £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty
w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi odsetkami oraz kredytem/po¿yczk¹ krótkoterminow¹, nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu
Miasta i Gminy, a wiêc warunek okrelony w art. 113 ust. 1









ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) zostanie spe³niony.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³ opiniê
jak w sentencji.
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.
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