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631
UCHWA£A Nr XXXV/412/01 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 19 czerwca 2001 r.
w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz w wsi Rabowice przy ul.
Bliskiej obejmujπcej dzia≥ki oznaczone numerami geodezyjnymi 31/16 i 31/17 ñ teren objÍty zmianπ ca 0,20 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz.74, z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r.
z pÛüniejszymi zmianami) w zwiπzku z uchwa≥π nr XXV/275/2000
z dnia 29.09.2000 roku o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥ki po≥oøone w Rabowicach
przy ul. Bliskiej i oznaczone numerami geodezyjnymi 31/16
i 31/17 ñ teren objÍty zmianπ, 0,20 ha Rada Miejska w
SwarzÍdzu uchwala, co nastÍpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ plan u zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz we wsi Rabowice przy ul. Bliskiej obejmu-

jπcy dzia≥ki oznaczone numerami geodezyjnymi 31/16 i
31/17, zwany dalej planem.
2. Granice obszaru planu o ktÛrym mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik do
niniejszej uchwa≥y.
ß2
Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
ñ wyznaczenie nowych funkcji dla terenÛw objÍtych zmianπ
planu,
ñ umoøliwienie pe≥nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesÛw publicznych i lokalnych,
ñ wyznaczenie zasad podzia≥u terenÛw,
ñ wyznaczenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.
ñ ustalenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej w tym wyznaczenie
przebiegu nowych ulic wynikajπcych z nowego sposobu
zagospodarowania terenu.
ß3
Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
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1. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,
oznaczone na rysunku planu symbolem MJ,
2. Tereny urzπdzeÒ i tras komunikacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem KD,
3. Zasady obs≥ugi zabudowy infrastrukturπ technicznπ,
4. Zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego i zdrowia ludzi,
w tym ochrony akustycznej,
5. Zasady kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej.
ß4
1. IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
a) planie ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o ktÛrych
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
b) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie
wynika inaczej,
c) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu
w skali 1:1000 stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y,
d) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
e) inwestycje szczegÛlnie szkodliwe dla úrodowiska i inwestycje mogπce pogorszyÊ stan úrodowiska ñ naleøy przez
to rozumieÊ inwestycje wymienione jako: szczegÛlnie
szkodliwe dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπce
pogorszyÊ stan úrodowiska w rozporzπdzeniu Ministra
Ochrony årodowiska, ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa
z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreúlenia rodzajÛw
inwestycji szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi albo mogπcych pogorszyÊ stan úrodowiska oraz
wymagaÒ, jakim powinny odpowiadaÊ oceny oddzia≥ywania na úrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93 poz.
589 z 1998 r.).
ß5
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. NastÍpujπce oznaczenia graficzne w rysunku planu sπ obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania i uchwalenia planu,
b) symbole oznaczajπce przeznaczenie terenÛw,
c) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu i
rÛønych zasadach zagospodarowania,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy;
e) klasyfikacja ulic, szerokoúÊ linii rozgraniczajπcych ulic,
odleg≥oúÊ linii zabudowy.
3. Podzia≥y terenÛw na dzia≥ki budowlane pozostawia siÍ do
ustalenia w ìProjektach podzia≥Ûw terenÛw na dzia≥ki budowlaneî pod warunkiem minimalnej szerokoúci dzia≥ki w
zabudowie jednorodzinnej wolnostojπcej ñ 20 m.
4. Symbole liniowe okreúlajπce przebieg projektowanego uzbrojenia sπ okreúlone jako orientacyjne, do uúciúlenia w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Poz. 631

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛ≥owe
ß6
Na terenach projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w zabudowie wolnostojπcej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem MJ, ustala siÍ:
1) Budynki mieszkalne wolnostojπce z dopuszczeniem budowy
pomieszczeÒ gospodarczych, w tym garaøy.
2) ZabudowÍ naleøy kszta≥towaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) minimalna powierzchnia dzia≥ek zabudowy mieszkaniowej ñ 1000 m2,
b) powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego wraz z
dobudowanym pomieszczeniem gospodarczym nie moøe
przekraczaÊ 35% powierzchni dzia≥ki,
c) plan wyznacza nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy wynoszπcπ 7,5 m od frontowej granicy dzia≥ek,
d) zabudowa parterowa z dachem stromym; moøliwoúÊ
wykorzystania poddasza na cele mieszkaniowe,
e) architektura budynkÛw winna nawiπzywaÊ do budownictwa regionalnego,
f) poziom posadowienia posadzki parteru budynku ñ maksimum 0,8 m nad poziomem terenu,
g) kalenica do wysokoúci 8,0 m nad poziomem terenu;
kalenice rÛwnoleg≥e do drogi lokalnej,
h) dachy o spadkach po≥aci dachowych od 18∞-45∞,
i) dopuszcza siÍ lokalizacjÍ na jednej dzia≥ce budynku
garaøowego dla dwÛch samochodÛw,
j) dopuszcza siÍ sytuowanie budynkÛw garaøowych przy
wspÛlnej granicy, przy zachowaniu ustaleÒ planu, w tym
linii zabudowy,
3) Dzia≥kÍ budowlanπ naleøy zagospodarowaÊ w sposÛb zapewniajπcy zachowanie przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych
oraz nastÍpujπcych warunkÛw:
a) zakaz budowy jakichkolwiek innych budynkÛw, obiektÛw
i urzπdzeÒ poza budynkiem mieszkalnym, pomieszczeniem gospodarczym, w tym garaøe i niezbÍdnymi urzπdzeniami uzbrojenia i wyposaøenia dzia≥ki a takøe elementami tzw. ma≥ej architektury,
b) budynki winny byÊ sytuowane na dzia≥ce w odleg≥oúci od
linii rozgraniczajπcych ulicy nie mniejszej niø okreúlona na
rysunku planu nieprzekraczalna linia zabudowy (7,5 m)
i nie wiÍkszej niø 5 m w stosunku do nieprzekraczalnej
linii zabudowy,
c) ogrodzenie dzia≥ki od strony drogi ñ wy≥πcznie aøurowe
i wysokoúci nie wiÍkszej niø 1,5 m od poziomu terenu.
4) SzczegÛlne warunki zagospodarowania dzia≥ki wynikajπce
z potrzeb ochrony úrodowiska przyrodniczego:
a) zakaz lokowania jakiejkolwiek dzia≥alnoúci us≥ugowo-gospodarczej, ktÛra stwarza≥aby uciπøliwoúÊ dla úrodowiska,
b) zakaz odprowadzania nieczystoúci p≥ynnych do gruntu
lub rozlewania na dzia≥ce,
c) zakaz urzπdzenia zieleni ozdobnej w tym nasadzeÒ drzew
i krzewÛw na czÍúci dzia≥ki przyleg≥ej do ulicy,
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5) Zasady i warunki podzia≥u terenu na dzia≥ki budowlane:
a) ustala siÍ podzia≥ terenu na dzia≥ki budowlane zgodnie
z rysunkiem planu,
b) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ zmianÍ uk≥adu granic i powierzchni dzia≥ek, ktÛre na rysunku planu majπ charakter
postulowany pod warunkiem, øe:
ñ szerokoúÊ dzia≥ki od strony ulicy nie bÍdzie mniejsza
niø 20 m,
ñ powierzchnia dzia≥ki nie bÍdzie mniejsza niø 1000 m2.
6) Wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych.
7) W ramach nieruchomoúci naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych.
8) Zasady okreúlenia kolorystyki budynkÛw mieszkalnych:
a) kolorystyka budynkÛw mieszkalnych powinna wpisywaÊ
siÍ w kontekst przyrodniczo-krajobrazowy i byÊ dostosowana do sπsiednich zabudowaÒ,
b) kolory tynkÛw i pokryÊ dachowych powinny podkreúlaÊ
plastycznoúÊ i strukturÍ przestrzennπ budynku;
d) zakazuje siÍ stosowania kolorÛw jaskrawych i neonowych oraz skrajnie rÛønorodnych.
ß7
Dla terenÛw komunikacji ustala siÍ:
1) Obs≥uga komunikacyjna dzia≥ek z istniejπcej drogi dojazdowej ñ ul. Bliskiej oznaczonej symbolem KD.
ß8
W zakresie obs≥ugi infrastrukturπ technicznπ ustala siÍ pe≥ne
pod≥πczenie obszaru objÍtego planem do sieci uzbrojenia technicznego:
1) Wodociπg ñ zaopatrzenie w wodÍ nastπpi z wodociπgu
wiejskiego, poprzez realizacjÍ wodociπgu w ul. Bliskiej.
2) Kanalizacja sanitarna ñ docelowo pod≥πczenie do wiejskiej
sieci kanalizacji sanitarnej.
W rozwiπzaniu czasowym dla kanalizacji sanitarnej dopuszcza siÍ stosowanie zbiornikÛw bezodp≥ywowych, o gwarantowanej szczelnoúci na nieczystoúci p≥ynne, wy≥πcznie do
czasu uruchomienia wiejskiej oczyszczalni úciekÛw.
3) Kanalizacja deszczowa ñ docelowo odprowadzenie úciekÛw
deszczowych nastπpi poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej doprowadzonej do osadnika wÛd deszczowych.
3) Energetyka ñ ustala siÍ obs≥ugÍ terenu w energiÍ elektrycznπ
sieciπ kablowπ z istniejπcej linii SN 15kV.
4) Ustala siÍ stosowanie do celÛw grzewczych paliw gazowych,
p≥ynnych lub nowoczesnego ogrzewania elektrycznego wraz
z promowaniem nowych niekonwencjonalnych ürÛde≥ energii.
ß9
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w zakresie ochrony úrodowiska przyrodniczego, zdrowia ludzi w tym
ochrony akustycznej:
1) Ustala siÍ obowiπzek wykonania pe≥nego uzbrojenia terenÛw
w sieÊ infrastruktury technicznej w powiπzaniu z systemem
wiejskim, w szczegÛlnoúci w wodociπg i kanalizacjÍ sanitarnπ.
2) Na terenie objÍtym planem zakazuje siÍ lokalizacji obiektÛw
(zgodnie z rozporzπdzeniem Ministra Ochrony årodowiska,
ZasobÛw Naturalnych i Leúnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. ñ
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Dz.U. Nr 93, poz. 58) szczegÛlnie szkodliwych dla úrodowiska i zdrowia ludzi lub innych, odpowiadajπcych im zgodnie
z przepisami obowiπzujπcymi w momencie z≥oøenia wniosku
o ustalenie warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu.
3) Wskazana budowa nawierzchni umoøliwiajπcych infiltracjÍ
wÛd opadowych.
4) Ustala siÍ zasady ochrony akustycznej wg obowiπzujπcych
norm.
ß10
Ustala siÍ szczegÛlne warunki zagospodarowania terenu w
zakresie kszta≥towania sfery przestrzenno-wizualnej:
1) Na wszystkich terenach, niezaleønie od planowanego przeznaczenia ustala siÍ:
a) obowiπzek dostosowania realizowanych elementÛw zagospodarowania skalπ, jakoúciπ i charakterem do pe≥nionych funkcji, krajobrazu, architektury, istniejπcego i planowanego otoczenia,
b) sposÛb zagospodarowania nieruchomoúci nie moøe ograniczaÊ i uniemoøliwiaÊ zgodnego z prawem dysponowania sπsiednimi posesjami.
2) Zabronione jest sytuowanie wszelkich obiektÛw budowlanych i urzπdzeÒ tymczasowych, ktÛre nie sπ úciúle zwiπzane
lub kolidujπ z planowanπ podstawowπ funkcjπ terenu.
3) Zakazuje siÍ realizowania zabudowy substandardowej, a istniejπca o tym charakterze winna byÊ likwidowana lub modernizowana.

ROZDZIA£ III
Przepisy koÒcowe
ß11
Ustala siÍ 30% stawkÍ, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3, s≥uøπcπ
naliczaniu op≥aty jednorazowej z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci, okreúlonπ przy uwzglÍdnieniu przeznaczenia terenu,
w zwiπzku z uchwaleniem planu. Dla pozosta≥ych terenÛw
uchwalenie planu nie wywo≥uje zmian wartoúci nieruchomoúci.
ß12
Na obszarze okreúlonym w ß1 traci moc Miejscowy Plan OgÛlny
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy SwarzÍdz przyjÍty
Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej SwarzÍdz z dnia
21.02.1994 r., og≥oszony w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 4 poz. 42 z 1994 r.
ß13
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w
SwarzÍdzu.
ß14
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXXVI/415/01 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 29 sierpnia 2001 r.
w sprawie zmiany Statutu Gminy SwarzÍdz
Na podstawie art. 3 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W Statucie Gminy SwarzÍdz, stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y
Rady Miejskiej Nr XXVI/153/96 z dnia 24 czerwca 1996 r.,
zmienionej uchwa≥ami Rady Miejskiej: Nr XLIX/375/98 z dnia
18 czerwca 1998 r., Nr V/19/99 z dnia 26 stycznia 1999 r.,
Nr VI/32/99 z dnia 23 lutego 1999 r., Nr XV/167/99 z dnia
30 listopada 1999 r. i Nr XXVII/295/2000 z dnia 6 grudnia
2000 r. wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w ß3 dodaje siÍ pkt 6 w brzmieniu: ìHejna≥em miasta
SwarzÍdza jest melodia, ktÛrej zapis nutowy stanowi za≥πcznik Nr 3b do Statutu.î;
2) w ß4 w pkt 7 wyraz ìterytorialnymî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìgminnymî;
3) w ß6 w pkt 1:
a) ppkt a) otrzymuje brzmienie: ì≥adu przestrzennego, gospodarki nieruchomoúciami, ochrony úrodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnejî,
b) ppkt c) otrzymuje brzmienie: ìwodociπgÛw i zaopatrzenia
w wodÍ, kanalizacji, usuwania i oczyszczania úciekÛw
komunalnych, utrzymania czystoúci i porzπdku oraz urzπdzeÒ sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadÛw
komunalnych, zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ i cieplnπ oraz gazî,
c) ppkt g) otrzymuje brzmienie: ìgminnego budownictwa
mieszkaniowegoî,
d) ppkt h) otrzymuje brzmienie: ìedukacji publicznejî,
e) ppkt i) otrzymuje brzmienie: ìkultury, w tym bibliotek
gminnych i innych placÛwek upowszechniania kulturyî,
f) ppkt j) otrzymuje brzmienie: ìkultury fizycznej i turystyki,
w tym terenÛw rekreacyjnych i urzπdzeÒ sportowychî,
g) w ppkt l) wyraz ìkomunalnejî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìgminnejî,
h) w ppkt ≥) wyraz ìkomunalnychî zastÍpuje siÍ wyrazem
ìgminnychî,
i) ppkt m) otrzymuje brzmienie:
ìm)porzπdku publicznego i bezpieczeÒstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpoøarowej i przeciwpowodziowej,î,
j) ppkt o) otrzymuje brzmienie:
ìo) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w
ciπøy opieki socjalnej, medycznej i prawnejî,
k) po ppkt o) dopisuje siÍ ppkt p, r, s, t, o treúci:
ìp) wspierania i upowszechniania idei samorzπdowej,
r) promocji gminy,
s) wspÛ≥pracy z organizacjami pozarzπdowymi,

t) wspÛ≥pracy ze spo≥ecznoúciami lokalnymi i regionalnymi innych paÒstw.î;
4) w ß7 wykreúla siÍ wyraz ìNadtoî;
5) w ß8 po wyrazie ìpodmiotamiî dopisuje siÍ po przecinku
treúÊ: ìw tym z organizacjami pozarzπdowymiî.
6) po ß12 dopisuje siÍ ß12 a w brzmieniu:
,,ß12a
1. Dzia≥alnoúÊ organÛw gminy jest jawna. Ograniczenia
jawnoúci mogπ wynikaÊ wy≥πcznie z ustaw.
2. JawnoúÊ dzia≥ania organÛw gminy obejmuje w szczegÛlnoúci prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstÍpu
na sesje Rady Miejskiej i posiedzenia jej komisji, a takøe
dostÍpu do dokumentÛw wynikajπcych z wykonywania
zadaÒ publicznych, w tym protoko≥Ûw posiedzeÒ organÛw gminy i komisji Rady Miejskiej.
*3. Zasady dostÍpu do dokumentÛw i korzystania z nich
okreúla za≥πcznik Nr 4a do Statutuî.
7) w ß14 po pkt 2 b dopisuje siÍ ppkt b1 w brzmieniu: ìustalanie
wynagrodzenia przewodniczπcego Zarzπdu Gminyî.
8) w ß14 w pkt 2 po ppkt m) dopisuje siÍ ppkt n) w brzmieniu:
ìpodejmowanie uchwa≥ w sprawie zasad udzielania stypendiÛw dla uczniÛw i studentÛw.î
9) w ß15 pkt 2 otrzymuje brzmienie: ìzadaniem Przewodniczπcego jest wy≥πcznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. Przewodniczπcy moøe wyznaczyÊ do
wykonywania swoich zadaÒ Wiceprzewodniczπcego. W przypadku nieobecnoúci Przewodniczπcego i nie wyznaczenia
Wiceprzewodniczπcego, zadania Przewodniczπcego wykonuje Wiceprzewodniczπcy najstarszy wiekiem.î
10)w ß16 pkt 2 dopisuje siÍ zdanie: ìålubowanie moøe byÊ
z≥oøone z dodaniem zdania: ìTak mi dopomÛø BÛg.î
11)w ß16 pkt 3 dopisuje siÍ zdanie: ìOdmowa z≥oøenia úlubowania oznacza zrzeczenie siÍ mandatu.î
12)w ß16 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
,,8. W zwiπzku z wykonywaniem mandatu Radny korzysta
z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje siÍ rÛwnieø do osÛb wchodzπcych w sk≥ad Zarzπdu Gminy nie bÍdπcych radnymi.î
13)w ß16 pkt 11 otrzymuje brzmienie: ìZarzπd Gminy lub
Burmistrz nie moøe powierzyÊ radnemu gminy, w ktÛrej
radny uzyska≥ mandat, wykonywania pracy na podstawie
umowy cywilnoprawnej.î
14)po ß16 dodaje siÍ ß16 a w brzmieniu: ìRadny lub cz≥onek
Zarzπdu nie moøe braÊ udzia≥u w g≥osowaniu w Radzie, w
Zarzπdzie ani w komisji, jeøeli dotyczy ono jego interesu
prawnego.î
15)w ß18 pkt 3 otrzymuje brzmienie: ìDo zawiadomienia
o zwo≥aniu sesji do≥πcza siÍ porzπdek obrad wraz z projektami uchwa≥.î
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16)w ß22 w pkt 2 wykreúla siÍ wyrazy: ìi sπ jej organamiî;
17)w ß22 po pkt 4 dopisuje siÍ pkt 4 a w brzmieniu: ìW posiedzeniach komisji mogπ uczestniczyÊ radni nie bÍdπcy jej
cz≥onkami. Mogπ oni zabieraÊ g≥os w dyskusji i sk≥adaÊ
wnioski bez prawa udzia≥u w g≥osowaniu.î
18)w ß24 dotychczasowπ treúÊ oznacza siÍ jako pkt 1 i dodaje
siÍ pkt 2 i 3 w brzmieniu:
ì2. Odrzucenie w g≥osowaniu uchwa≥y o udzieleniu absolutorium jest jednoznaczne z przyjÍciem uchwa≥y o nie
udzieleniu absolutorium.
3. Uchwa≥Í w sprawie absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego
sk≥adu Rady.î
19)w ß28 w pkt 1 wyraz,,2/3î zastÍpuje siÍ wyrazami ìco
najmniej 3/5î.
20)w ß32 w pkt 2 wykreúla siÍ ppkt d) i h);
21)w ß32 po pkt 2 dopisuje siÍ pkt 2 a w brzmieniu:
,,2a Zarzπdowi Gminy przys≥uguje wy≥πczne prawo:
1) zaciπgania zobowiπzaÒ majπcych pokrycie w ustalonych w uchwale budøetowej kwotach wydatkÛw, w
ramach upowaønieÒ udzielonych przez RadÍ Miejskπ,
2) emitowania papierÛw wartoúciowych, w ramach upowaønieÒ udzielonych przez RadÍ Miejskπ,
3) dokonywania wydatkÛw budøetowych,
4) zg≥aszania propozycji zmian w budøecie Gminy,
5) dysponowania rezerwami budøetu Gminy,
6) blokowania úrodkÛw budøetowych, w przypadkach
okreúlonych ustawπ.î
22)ß39 otrzymuje brzmienie:
ìStatut jednostki pomocniczej okreúla w szczegÛlnoúci:
1) nazwÍ i obszar jednostki pomocniczej,
2) zasady i tryb wyborÛw organÛw jednostki pomocniczej,
3) organizacjÍ i zadania organÛw jednostki pomocniczej,
4) zakres zadaÒ przekazywanych jednostce przez GminÍ
oraz sposÛb ich realizacji,
5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady Miejskiej nad
dzia≥alnoúciπ organÛw jednostki pomocniczej.î
23)w ß45 dopisuje siÍ pkt 4 w brzmieniu:
,,4. Bez zgody Zarzπdu Gminy Rada Miejska nie moøe wprowadziÊ w projekcie budøetu Gminy zmian powodujπcych
zwiÍkszenie wydatkÛw nie znajdujπcych pokrycia w planowanych dochodach lub zwiÍkszenie planowanych
dochodÛw bez jednoczesnego ustanowienia ürÛde≥ tych
dochodÛw.î
24)ß57 otrzymuje brzmienie: ìstatut wchodzi wøycie po up≥ywie
14ñtu dni od dnia og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.î
ß2
W ìWykazie jednostek organizacyjnychî, stanowiπcym za≥πcznik
Nr 4 do Statutu, dopisuje siÍ pkt 23 w brzmieniu: ìSchronisko
M≥odzieøowe ìSarenkaî w Kobylnicy.î
ß3
W ìRegulaminie Rady Miejskiejî, stanowiπcym za≥πcznik Nr 6 do
Statutu, wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w ß3 ust. 4 w miejsce wyrazu ìdatyî wpisuje siÍ wyraz ìdniaî
oraz dodaje siÍ zdanie drugie w brzmieniu: ìDo wniosku

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

Poz. 632

o zwo≥anie sesji do≥πcza siÍ porzπdek obrad wraz z projektami uchwa≥î;
w ß3 po ust. 4 dopisuje siÍ ust. 4a o treúci: ìZmiana porzπdku
obrad sesji zwo≥anej w trybie przewidzianym w ust. 4 moøe
nastπpiÊ bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego
sk≥adu Rady, z tym øe dodatkowo wymagana jest zgoda
wnioskodawcyî;
w ß4 dodaje siÍ ust. 5 w brzmieniu: ìPrzewodniczπcy Rady
Miejskiej jest kaødorazowo zobowiπzany do zawiadamiania,
na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczπcego
organu wykonawczego jednostki pomocniczej Gminy o sesji
Rady Miejskiejî;
w ß7 wykreúla siÍ wyrazy: ìobjÍte tajemnicπ paÒstwowπ,
s≥uøbowπ lub gospodarczπî i w to miejsce wpisuje siÍ
wyrazy: ìbÍdπce przedmiotem ustawowej ochrony informacji
niejawnych lub danych osobowychî;
w ß10 ust. 2 dopisuje siÍ zdanie drugie w brzmieniu: ìRada
Miejska moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku obrad bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Radyî;
w ß10 wykreúla siÍ ust. 4;
w ß11 dotychczasowπ treúÊ oznacza siÍ jako ust. 1 i dopisuje
siÍ ust. 2 w brzmieniu: ìNa wniosek Burmistrza Przewodniczπcy Rady Miejskiej jest obowiπzany wprowadziÊ do porzπdkÛw obrad najbliøszej sesji Rady projekt uchwa≥y, jeøeli
wnioskodawcπ jest Zarzπd Gminy, a projekt wp≥ynπ≥ do biura
Rady Miejskiej co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczÍcia
sesji Radyî;
w ß41 w ust. 2 liczbÍ ì2/3î zastÍpuje siÍ liczbπ ì3/5î;
Wß43 dopisuje siÍ ust. 4 w brzmieniu: ìUchwa≥Í w sprawie
absolutorium Rada Miejska podejmuje bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.î

ß4
W ìRegulaminie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w SwarzÍdzuî, stanowiπcym za≥πcznik Nr 7 do Statutu, w ß12 skreúla siÍ
ust. 2 i 3.
ß5
W ìRegulaminie Zarzπdu Gminy SwarzÍdzî, stanowiπcym za≥πcznik Nr 8 do Statutu wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) ß19 otrzymuje brzmienie: ìUdostÍpnianie protoko≥Ûw z posiedzeÒ Zarzπdu odbywa siÍ na zasadach okreúlonych w
za≥πczniku Nr 4a do Statutuî;
2) w ß23 skreúla siÍ ust. 3.
ß6
Pozosta≥e postanowienia Statutu i za≥πcznikÛw do Statutu pozostajπ bez zmian.
ß7
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß8
Zarzπd Gminy opracuje jednolity tekst Statutu Gminy SwarzÍdz,
z uwzglÍdnieniem wszystkich zmian Statutu przyjÍtych uchwa≥ami Rady Miejskiej.
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ß9
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14ñtu dni od dnia jej
opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
*
RozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NKñIñ0911/160/
2001 z dnia 27.09.2001 r. orzekajπce niewaønoúÊ uchwa≥y nr XXXVI/415/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu w czÍúci dotyczπcej treúci ß12 a pkt 3 Statutu, ze
wzglÍdu na istotne naruszenie prawa.

Za≥πcznik Nr 3a
do Statutu Gminy SwarzÍdz

HEJNA£ MIASTA SWARZ DZA

Za≥πcznik Nr 4a
do Statutu Gminy SwarzÍdz

ZASADY DOST PU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI
Z DOKUMENT”W RADY, KOMISJI I ZARZ•DU
ß1
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:
1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady, w tym Komisji
Rewizyjnej,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw Radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 1-3 udostÍpnia siÍ po
ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa oraz Statutem.
ß2
Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji udostÍpnia siÍ w
Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia≥ania Zarzπdu w

Referacie Organizacyjnym, w dniach pracy UrzÍdu Miasta i Gminy, w godzinach przyjmowania interesantÛw.
ß3
1. Z dokumentÛw wymienionych w ß1 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je lub
kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe odbywaÊ
siÍ wy≥πcznie w UrzÍdzie Miasta i Gminy i w asyúcie
pracownika UrzÍdu.
ß4
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez
siebie notatek z dokumentÛw okreúlonych w ß1 ust. 1, ich
fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 sπ wykonywane
odp≥atnie na zasadach okreúlonych odrÍbnπ uchwa≥π.
ß5
Uprawnienia okreúlone w ß1-4 nie majπ zastosowania:
1) w przypadku podjÍcia przez RadÍ, KomisjÍ lub Zarzπd uchwa≥y
o wy≥πczeniu jawnoúci,
2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej, niø art. 73 Kodeksu
postÍpowania administracyjnego.
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UCHWA£A Nr XXXII/236/01 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 7 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥aty za wÍdkowanie na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z pÛüniejszymi zmianami) oraz
art. 7 ust. 8 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie
úrÛdlπdowym (Dz.U. Nr 66, poz. 750 ñ tekst jednolity z pÛüniejszymi zmianami z 1999 r.) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1) Ustala siÍ nastÍpujπce stawki op≥aty za wÍdkowanie na
jeziorze Piast w Kwiejcach:
ñ 6 z≥ za 1 dzieÒ wÍdkowania,
ñ 35 z≥ za 2 tygodnie wÍdkowania,
ñ 60 z≥ za 1 miesiπc wÍdkowania,
ñ 100 z≥ za okres 1 roku.
2) M≥odzieøy do lat 16 przys≥uguje 50% zniøki.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß3
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady
(ñ) inø. Ryszard Wyrwa

634
UCHWA£A Nr XXXVI/477/01 RADY MIEJSKIEJ W K”RNIKU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie bonifikat op≥aty za przekszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego osobom fizycznym w prawo
w≥asnoúci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 196 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün. zm.) i art. 4a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 4 wrzeúnia 1997 r. o przekszta≥ceniu prawa uøytkowania wieczystego
przys≥ugujπcego osobom fizycznym w prawo w≥asnoúci (jedn.
tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746 z pÛün. zm.) uchwala siÍ,
co nastÍpuje:
ß1
Zezwala siÍ Burmistrzowi Gminy na stosowanie bonifikat od
op≥aty za przekszta≥cenie prawa uøytkowania wieczystego przys≥ugujπcego osobom fizycznym w prawo w≥asnoúci nieruchomoúci, jeøeli jest ona wykorzystywana lub przeznaczona na cele

mieszkaniowe, w wysokoúci 80% (s≥ownie: osiemdziesiπt procent).
ß2
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego
oraz podlega og≥oszeniu w prasie lokalnej i na tablicy og≥oszeÒ.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Seweryn WaligÛra
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UCHWA£A Nr XXXV/225/01 RADY GMINY BIA£OåLIWIE
z dnia 12 grudnia 2001 r.
w sprawie okreúlenia dla Gminy Bia≥oúliwie liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu
(z wyjπtkiem piwa)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia
26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. nr 35, poz. 230 wraz z pÛüniejszymi zmianami) Rada Gminy Bia≥oúliwie uchwala, co nastÍpuje:

ß3
Traci moc uchwa≥a Nr XXXVI/200/97 Rady Gminy Bia≥oúliwie
z dnia 24 wrzeúnia 1997 r. w sprawie okreúlenia dla Gminy
Bia≥oúliwie liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych
powyøej 4,5% alkoholu (z wy≥πczeniem piwa), przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy.

ß1
Ustala siÍ dla Gminy Bia≥oúliwie 30 punktÛw sprzedaøy napojÛw
zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) do
spoøycia poza miejscem sprzedaøy jak i w miejscu sprzedaøy.

ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) Krzysztof Rutkowski

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Bia≥oúliwie.
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UCHWA£A Nr 314/XXXVII/01 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOåLINIE
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr 313/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie z dnia 12 listopada 2001 roku w sprawie
okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych i zwolnieÒ w tym podatku na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13 poz.
74 z pÛüniejszymi zmianami) i art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 pkt
4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach
lokalnych (Dz.U. Nr 9 poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Zmienia siÍ pkt 4 ß1, ktÛry otrzymuje brzmienie:od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej 12 ton:
a) o dwÛch osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 12 ton
i mniej niø 25 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za rÛwnowaøne
1.500 z≥
b) o dwÛch osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 12 ton
i mniej niø 25 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
1.550 z≥
c) o dwÛch osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 25 ton
i mniej niø 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za rÛwnowaøne
1.600 z≥

d) o dwÛch osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 25 ton
i mniej niø 40 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
1.700 z≥
e) o trzech osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 36 ton
i mniej niø 40 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za rÛwnowaøne
1.700 z≥
f) o trzech osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 36 ton
i mniej niø 40 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
1.750 z≥
g) o trzech osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 40 ton
i mniej niø 44 ton z zawieszeniem pneumatycznym lub
uznanym za rÛwnowaøne
1.700 z≥
h) o trzech osiach i masie ca≥kowitej nie mniej niø 40 ton
i mniej niø 44 ton z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych
2.250 z≥
2. Zmienia siÍ treúÊ ß2 uchwa≥y ktÛry otrzymuje brzmienie:
Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 3, 5 i 7 posiadajπcych
katalizatory stawki podatku zmniejsza siÍ i okreúla w wysokoúci:
1) od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu od 3,5 tony i poniøej 12 ton:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2213 ó

ñ od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
500 z≥
ñ powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
700 z≥
ñ powyøej 9 ton
1.000 z≥
2) od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o
dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5
tony do poniøej 12 ton:
ñ od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
1.000 z≥
ñ powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
1.100 z≥
ñ powyøej 9 ton przy nacisku na siod≥o ciπgnika do 8
ton w≥πcznie
1.200 z≥
ñ powyøej 9 ton przy nacisku na siod≥o ciπgnika powyøej 8 ton
1.300 z≥
3) od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton z wyjπtkiem zwiπzanych z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnikÛw podatku rolnego:
ñ od 7 ton do 9 ton w≥πcznie
250 z≥
ñ od 10 ton i poniøej 12 ton
350 z≥
4) od autobusÛw o liczbie miejsc do siedzenia:
ñ do 15 miejsc w≥πcznie
350 z≥
ñ powyøej 15 do 30 miejsc w≥πcznie
650 z≥
ñ powyøej 30 miejsc
1.450 z≥

Poz. 636, 637

ß2
TreúÊ pozosta≥ych paragrafÛw uchwa≥y pozostaje bez zmian.
ß3
Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez
rozplakatowanie w miejscach publicznych.
ß4
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do podatku naleønego za 2002 rok.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka
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UCHWA£A Nr 317/XXXVII/01 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOåLINIE
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu gminy na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9d ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami), art. 109, art. 116, art. 122, art. 124
i art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (Dz.U. z 1998 r. Nr 155 poz. 1014) oraz art. 87 ust.
2 a ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kszta≥towaniu
úrodowiska (Dz.U. z 1994 r. Nr 49 poz. 196 ze zmianami) Rada
Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ dochody budøetu gminy na 2002 rok w wysokoúci
18.407.691 z≥
w tym:
ñ dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ
zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej zleconych
gminom
778.492 z≥
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1.
ß2
Okreúla siÍ wydatki budøetu gminy na rok 2002 rok w wysokoúci
21.107.991 z≥
w tym:

ñ

wydatki na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji
rzπdowej zleconych gminom
778.492 z≥
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2.
ß3
èrÛd≥a pokrycia deficytu budøetu w wysokoúci 2.700.300 z≥
okreúla za≥πcznik Nr 3.
ß4
1. Tworzy siÍ rezerwÍ ogÛlnπ w wysokoúci
5.000 z≥.
2. Tworzy siÍ rezerwÍ celowπ w kwocie 218.157 z≥ w dziale
801, w rozdziale 80101, w ß4810 przeznaczonπ na remonty
w placÛwkach oúwiatowych oraz na nagrody i dodatek
motywacyjny dla dyrektorÛw szkÛ≥ ustalony Uchwa≥ami:
ñ Nr 182/XXVII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie z dnia 11 wrzeúnia 2000 roku w sprawie zasad
wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okreúlajπcego wysokoúÊ oraz szczegÛ≥owe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego oraz dodatku za warunki pracy oraz niektÛrych
innych sk≥adnikÛw wynagrodzenia, a takøe wysokoúci,
szczegÛ≥owych zasad przyznawania i wyp≥acania dodatku mieszkaniowego,
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ó 2214 ó

Nr 58/2000 Zarzπdu Miasta i Gminy w Murowanej
Goúlinie z dnia 17 paüdziernika 2000 roku w sprawie
regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla
dyrektorÛw placÛwek oúwiatowych w gminie Murowana
Goúlina.

ß5
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw úrodkÛw specjalnych:przychody
22.290
ñ wydatki
22.290
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4.

Poz. 429

realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w wysokoúci 200.000 z≥.
ß10
Upowaønia siÍ Zarzπd Miasta i Gminy do dokonywania zmian w
wydatkach polegajπcych na zmianach miÍdzy paragrafami i rozdzia≥ami w obrÍbie dzia≥u.
ß11
WysokoúÊ kredytÛw krÛtkoterminowych zaciπgniÍtych przez
Zarzπd Miasta i Gminy okreúla siÍ do kwoty 500.000 z≥.

ß6
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw dla gminnego funduszu
ochrony úrodowiska i gospodarki wodnej:
ñ przychody
18.000
ñ wydatki
18.000
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 5.

ß12
Upowaønia siÍ Zarzπd Miasta i Gminy do zaciπgania d≥ugu oraz
do sp≥at zobowiπzaÒ gminy.

ß7
1. Ustala siÍ wykaz waøniejszych inwestycji do realizacji w
2002 roku zgodnie z za≥πcznikiem Nr 6.
2. Ustala siÍ limity wydatkÛw na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7.

ß14
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku
i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu przez wywieszenie jej treúci na
tablicy og≥oszeÒ przy UrzÍdzie Miasta i Gminy.

ß13
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy.

ß8
Ustala siÍ plan dotacji:
ñ dla instytucji kultury
400.000 z≥
ñ dotacji podmiotowych i przedmiotowych dla podmiotÛw
niepublicznych
155.000 z≥

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka

ß9
Okreúla siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych w wysokoúci 200.000 z≥ i wydatki na

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.
DOCHODY
Dział
010

Rozdział

§

01010
069
01022
069
01095
075
700
70005
047
075

Określenie dochodu
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
wpływy z różnych opłat
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze

Rok 2002
23.500
7.500
7.500
9.000
9.000
7.000
7.000
514.500
514.500
110.000
98.500
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083
077
750
75023
097
75095
048
756
75601
035
091
75621
001
002
75615
031
032
033
034
050
069
091
75616
031
032
033
034
036
037
043
050
069
091
75618
041
046
758
75801
292
75805
292
75802
292
75814
092
801
80101
083
80104
083
80110
083
80195
203
853
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wpływy z usług
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
Administracja publiczna
Urzędy gmin
wpływy z różnych dochodów
Pozostała działalność
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
podatek od nieruchomości
podatek rolny
podatek leśny
podatek od środków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wpływy z opłaty targowej
podatek od czynności cywilnoprawnych
wpływy z różnych opłat
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
wpływy z opłaty skarbowej
wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
wpływy z usług
Przedszkola przy szkołach podstawowych
wpływy z usług
Gimnazja
wpływy z usług
Pozostała działalność
dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Opieka społeczna

Poz. 429

6.000
300.000
205.000
5.000
5.000
200.000
200.000
8.987.116
39.000
35.000
4.000
3.222.716
3.182.716
40.000
4.211.500
3.975.000
150.000
40.000
10.000
5.000
1.500
30.000
1.363.900
795.000
130.000
1.800
120.000
25.000
500
70.000
200.000
1.600
20.000
150.000
50.000
100.000
7.622.490
6.858.787
6.858.787
736.880
736.880
6.823
6.823
20.000
20.000
56.846
24.822
24.822
1.200
1.200
7.160
7.160
23.664
23.664
4.747
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083
900
90095
069
629
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Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Pozostała działalność
wpływy z różnych opłat
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów
województw, pozyskane z innych źródeł
Razem

4.747
4.747
215.000
215.000
15.000
200.000
17.629.199

DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDØETU PA—STWA NA ZADANIA ZLECONE GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ
750
75011
201
75056
201
751
75101
201
754
75414
201
853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201
85328
201

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych,
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Razem na zadania zlecone
Dochody ogółem

112.200
71.000
71.000
41.200
41.200
1.992
1.992
1.992
900
900
900
663.400
27.100
27.100
475.600
475.600
21.800
21.800
126.000
126.000
12.900
12.900
778.492
18.407.691

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka
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Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.
WYDATKI
Dział
010

Rozdział

§

01008
4300
01010
4300
01030
2850
01095
4210
4300
020
02095
4300
500
50095
2820
600
60004
4300
60016
4270
4300
6050
630
63003
4300
6050
700
70005
3030
4300
70095
4300
710
71004
4300
71035
6050
750
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4420

Określenie wydatku
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
zakup usług pozostałych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi
zakup usług pozostałych
Rolnictwo i łowiectwo
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Leśnictwo
Pozostała działalność
zakup usług pozostałych
Handel
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych stowarzyszeniom
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
zakup usług pozostałych
Drogi publiczne gminne
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
zakup usług pozostałych
Cmentarze
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Administracja publiczna
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
podróże służbowe zagraniczne

Rok 2002
62.600
30.000
30.000
20.000
20.000
5.600
5.600
7.000
5.000
2.000
3.000
3.000
3.000
10.000
10.000
10.000
1.996.000
210.000
210.000
1.786.000
325.000
151.000
1.310.000
8.000
8.000
3.000
5.000
214.000
164.000
8.000
156.000
50.000
50.000
882.823
612823
612.823
270.000
270.000
2.684.965
105.000
87.000
2.500
14.300
1.200
2.499.660
5.000
1.413.100
96.000
259.900
35.700
69.000
33.460
100.000
361.000
30.000
2.500

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

4430
4440
6050
75095
2900
3030
4100
4110
4120
4210
4300
4430
754
75412
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
6050
75414
4210
757
75702
8070
758
75814
2980
8070
75818
4810
801
80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4810
80104
3020
4010
4040
4110
4120

ó 2218 ó

różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu
terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na
dofinansowanie zadań bieżących
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia agencyjno –prowizyjne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
kontakty międzygminne
różne opłaty i składki
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Obrona cywilna
zakup materiałów i wyposażenia
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
pozostałe rozliczenia z bankami
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
rezerwy
Przedszkola przy szkołach podstawowych
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

Poz. 637

6.000
28.000
60.000
80.305
15.000
26.400
8.000
1.000
200
650
10.000
19.055
124.233
119.233
350
25.100
16.117
1.370
3.127
429
18.600
21.000
14.390
500
10.800
950
6.500
5.000
5.000
693.000
693.000
693.000
42.200
37.200
7.200
30.000
5.000
5.000
10.036.617
4.655.030
74.194
1.000
2.765.510
260.116
551.553
75.593
106.530
4.500
224.440
24.822
149.825
2.400
2.000
194.390
218.157
112.259
7.356
76352
5 290
16.092
2.206

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

4440
80110
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
80113
4110
4120
4300
4430
80145
4300
80146
4300
80195
4440
2810
851
85154
3030
4120
4300
4210
4300
4410
85195
2820
853
85314
3110
85315
3110
85319
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4270
4300
4410
4440
85328
3030
4010
4040
4110
4120

ó 2219 ó

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
różne opłaty i składki
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkól
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
Komisje egzaminacyjne
zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych
do realizacji fundacjom
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
składki na Fundusz Pracy
zakup usług pozostałych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Opieka społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy

Poz. 637

4.963.
4.873.014
14.243
3.000
1.689.536
123.268
324.053
44.417
35.880
18.000
188.805
5.000
60.680
2050
1.500
112.582
2.250.000
325.950
5.500
750
314.200
5.500
1.700
1.700
40.000
40.000
28.664
23.664
5.000
205.000
200.000
8.500
150
50
52.200
138.000
1.100
5.000
5.000
868.948
225.720
225720
460.000
460.000
126.904
1.501
4.180
74.830
5.948
14.471
1.979
3.361
522
2.821
14.839
190
2.262
56.324
8.550
3.4857
3.373
7.753
1.063

Dziennik UrzÍdowy
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4440
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4240
4440
85404
3020
4270
2820
900
90001
4300
90003
4300
90004
4300
90006
4300
90013
4300
90015
4260
4270
6050
90095
4300
6050
921
92105
2630
92109
2550
4260
92116
2550
926
92601
4300
92605
2630
92695
4210
4300

ó 2220 ó
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odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
zakup usług remontowych
dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska
zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zakup usług remontowych
Ochrona gleby i wód podziemnych
zakup usług pozostałych
Schroniska dla zwierząt
zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
zakup energii
zakup usług remontowych
budowa oświetlenia ulicznego
Pozostała działalność
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozostałe zadania w zakresie kultury
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
dotacja podmiotowa z budżetu dla Instytucji kultury
zakup energii
Biblioteki
dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
zakup usług pozostałych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych
do sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Razem

728
1.024.813
215.613
532
155.748
14.048
30.452
4.172
1.000
9.661
809.200
10.000
120.000
679.200
862.500
2.000
2.000
170.000
170.000
73.000
73.000
1.000
1.000
25.000
25.000
305.000
250.000
15.000
40.000
286.500
86.500
200.000
490.800
90.000
90.000
200.800
200.000
800
200.000
200.000
120.000
50.000
50.000
60.000
60.000
10.000
2.500
7.500
20.329.499

Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ
750
75011
4010
4040

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne

112.200
71.000
54.997
4.822

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

4110
4120
75056
4300
411
4120
751
75101
4300
754
75414
4210
853
85314
3110
4110
4130
85316
3110
85319
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4270
4300
4410
4440
85328
3030

ó 2221 ó
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składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
Spis powszechny
zakup usług pozostałych
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona środowiska
Obrona cywilna
zakup materiałów i wyposażenia
Opieka społeczna
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
świadczenia społeczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Razem na zadania zlecone
Wydatki ogółem

9.834
1.347
41.200
34.239
6.122
839
1.992
1.992
1.992
900
900
900
663.400
502.700
386.868
80.832
35.000
21.800
21.800
126.000
1.498
3.165
74.850
4.724
14240
1.831
6.646
422
2.638
13.665
211
2.110
12.900
12.900
778.492
21.107.991

Za≥πcznik Nr 3
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.
èR”D£A SFINANSOWANIA NIEDOBORU BUDØETOWEGO W 2002 ROKU
W KWOCIE 2.700.300 Z£
Przychody
ß911 Przychody ze sprzedaøy obligacji skarbowych na rynku krajowym
Rozchody
ß992 Sp≥aty otrzymanych krajowych poøyczek i kredytÛw

3.600.000

899.700

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2222 ó
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Za≥πcznik Nr 4
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.
PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W åRODK”W SPECJALNYCH NA ROK 2002
Rodzaj środka specjalnego

Stan środków obrotowych
na początek roku

Przychody

Wydatki

Stan środków obrotowych
na koniec roku

0

20.000

20.000

0

0

500

500

0

0

490

490

0

0

300

300

0

0

1.000

1.000

0

0

22.290

22.290

0

Dział 600 Transport i łączność
Rozdz. 60016
Drogi publiczne gminne
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023
Urzędy gmin
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023
Urzędy gmin
Dział 750 Administracja publiczna
Rozdz. 75023
Urzędy gmin
Dział 801 Oświata i wychowanie
Rozdz. 80110
Gimnazja
Razem

Za≥πcznik Nr 6
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.

Za≥πcznik Nr 5
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.
PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY åRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA
ROK 2002

I. Stan úrodkÛw obrotowych na poczπtek roku
II. Przychody bieøπce
ñ ß097 Wp≥ywy z rÛønych dochodÛw
III. OgÛ≥em stan úrodkÛw (poz. I + II)
IV. Wydatki
ñ ß4210 Zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
ñ ß4300 Zakup us≥ug pozosta≥ych
ñ ß4430 RÛøne op≥aty i sk≥adki
ñ ß6050 Wydatki inwestycyjne jednostek
budøetowych
V. Stan úrodkÛw na koniec roku

0
18.000
18.000
18.000
18.000
5.000
7.700
500
4.800
0

WYKAZ WAØNIEJSZYCH INWESTYCJI DO REALIZACJI W
2002 ROKU
Inwestycje kontynuowane
1) informatyzacja UMiG
60.000
2) wykonanie instalacji odgromowej w straønicy
OSP w Murowanej Goúlinie
6.500
3) budowa nowego gimnazjum
2.250.000
4) budowa oúwietlenia ulicznego
40.000
5) budowa pola biwakowego BINDUGA
5.000
6) budowa kanalizacji sanitarnej oraz przepompowni úciekÛw w ul. Przelotowej
200.000
Inwestycje nowe
7) budowa cmentarza komunalnego
8) przebudowa Placu PowstaÒcÛw Wielkopolskich
9) opracowanie dokumentacji technicznej skrzyøowania drogi 196 z ul. D≥ugπ i åliwkowπ
10)modernizacja ul. Kochanowskiego wraz z czÍúciπ Dolinki Rakocego
11)przebudowa mostu w Raduszynie
12)budowa pieszojezdni ñ rejon ul. Múciszewskiej
dokoÒczenie istniejπcej pieszojezdni
13)budowa ul. RaduszyÒskiej
14)ulice ñ osiedle Zielone WzgÛrza ñ projekt techniczny na wszystkie ulice, realizacja ulice Malinowa, Jagodowa
Razem

270.000
217.000
65.000
340.000
268.000
70.000
318.000

32.000
4.141.500

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY MIASTA I GMINY MUROWANA GOåLINA

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

Za≥πcznik Nr 7
do uchwa≥y Nr 317/XXXVII/2001
Rady Miejskiej w Murowanej Goúlinie
z dnia 18 grudnia 2001 r.

ó 2223 ó
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Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2224 ó

Poz. 638

638
UCHWA£A Nr 320/XXXVII/01 RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOåLINIE
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie PrzyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity z 1996 r.
Dz.U. Nr 13 poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 41 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pÛüniejszymi zmianami) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku
o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi, ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o op≥acie skarbowej (Dz.U. Nr 60 poz. 610) Rada Miejska uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002 stanowiπcy za≥πcznik do
Uchwa≥y.
ß2
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr 225/XXVII/2000 Rady Miejskiej z dnia
17 kwietnia 2000 roku w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2001
rok, Uchwa≥a Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2001 roku nr
242/XXVIII/2001 w sprawie zmiany uchwa≥y nr 225/XXVII/
/2000 z dnia 29 grudnia 2000 r. oraz Uchwa≥a Rady Miejskiej
z dnia 29 grudnia 1999 r. Nr 110/XVI/99 w sprawie zasad
wynagradzania cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
ß4
Uchwa≥a wchodzi w øycie wciπgu 14 dni od dnia og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka

GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK

ROZDZIA£ I
Wprowadzenie
Dziú nie trzeba juø chyba nikogo przekonywaÊ, øe najbardziej
efektywnπ formπ rozwiπzywania problemÛw zwiπzanych z obecnoúciπ w naszym øyciu alkoholu, narkotykÛw, papierosÛw i innych substancji zmieniajπcych úwiadomoúÊ, sπ wszelkiego rodzaju dzia≥ania profilaktyczne i naprawcze podejmowane na
poziomie spo≥ecznoúci lokalnych.
Wszystko wskazuje na to, øe niezaleønie od rÛønic kulturowych, poziomu rozwoju ekonomicznego, czy teø wczeúniejszych
doúwiadczeÒ, nasz sposÛb myúlenia o problemach uzaleønieÒ,
przynajmniej na gruncie obowiπzujπcego prawa jest zbieøny
z tym jaki cechuje kraje wysoko rozwiniÍte.
W kaødej spo≥ecznoúci lokalnej tkwi potencja≥ do podejmowania dzia≥aÒ profilaktycznych. Dzia≥ania dotyczπce alkoholu
realizowane w gminie powinny stanowiÊ element przedsiÍwziÍÊ
z zakresu promocji zdrowia, a tam, gdzie to potrzebne i moøliwe,
powinny byÊ skoordynowane z dzia≥aniami dotyczπcymi innych
substancji uzaleøniajπcych, w tym narkotykÛw, nikotyny.
Program nie dzieli problemÛw alkoholowych i narkotykowych, ujmuje uzaleønienie jako, chorobÍ w ogÛle (a nie od jakiejú
okreúlonej substancji), zaú leczenie (kaødego rodzaju uzaleønienia) jako procesu zmiany zachowania poznawczej i psychodynamicznej, ktÛra wymaga odstawienia tej (lub tych) substancji w
powiπzaniu z terapeutycznπ pomocπ. prowadzπcπ do zmiany
system u wartoúci, relacji ze úwiatem, sposobu myúlenia i metod
radzenia sobie z uczuciami.
Celem oddzia≥ywaÒ profilaktycznych jest promocja zdrowia.
I nie chodzi tu o uøycie modnego has≥a. Cel programÛw
profilaktycznych ma zachÍcaÊ i przyciπgaÊ uwagÍ m≥odych ludzi.
Dlatego rezygnujemy w programie z jÍzyka nawo≥ujπcego do
walki z patologiami spo≥ecznymi, a takøe z wyraünych podzia≥Ûw
na profilaktykÍ alkoholizmu, narkomani czy nikotynizmu.
Wczesna profilaktyka ma dotyczyÊ rÛønorodnych ryzykownych zachowaÒ, podejmowanych przez m≥odych ludzi, w tym
takøe niew≥aúciwego przyjmowania lekÛw lub nadmiernego
jedzenia s≥odyczy.
Program wskazuje na podobieÒstwa powstawania na≥ogÛw
i jednoczeúnie informuje o specyficznych zagroøeniach, ktÛre
wynikajπ z picia alkoholu, palenia papierosÛw czy uøywania
narkotykÛw.
Strategiπ profilaktycznπ jest w duøej mierze uczenie umiejÍtnoúci odpierania presji spo≥ecznej, rozwijania postaw osobistego

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2225 ó

zaangaøowania, wzmacniania umiejÍtnoúci øyciowych, pracπ
nad przekonaniami i systemem wartoúci m≥odych ludzi.

ROZDZIA£ II
Diagnoza stanu faktycznego rozmiarÛw problemÛw
alkoholowych w gminie Murowana Goúlina
1. Dane ludnoúciowe z podzia≥em na grupy wiekowe
stan na dzieÒ 31 X 2001 r.
Grupa wiekowa
0 – 18 lat
19 – 55 lat
56 – 65 lat
pow. 65 lat
Ogółem:

Mężczyźni
2.427
4.312
355
359
7.453

Kobiety
2.310
4.280
381
661
7.632

Ogółem
4.737
8.592
736
1.020
15.085

2. Problem choroby zwanej alkoholizmem istnieje w kaødym
úrodowisku.
Wiadomo, øe:
ñ osoby uzaleønione stanowiπ przeciÍtnie 2-3% doros≥ej
populacji czyli 207-310 osÛb w naszej gminie
ñ osoby naduøywajπce alkoholu, czyli picie wyrywkowe
stanowiπ przeciÍtnie 12-15% doros≥ej populacji czyli
1242-1552 osÛb w naszej gminie.
3. W roku 2001 ñ (do dnia 31 paüdziernika 2001 r.) pod
wp≥ywem alkoholu na naszym terenie pope≥niono wykroczenia: (dane Komisariatu Policji)
ñ przeciwko spokojowi publicznemu
6
ñ przeciwko bezpieczeÒstwu i porzπdkowi w ruch u drogowym
17
ñ przeciwko obyczajowoúci publicznej
7
ñ przestÍpstwa pod wp≥ywem alkoholu
26
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ñ

interwencje domowe w nastÍpstwie spoøywania alkoholu
87
ñ wykroczenia zwiπzane bezpoúrednio z alkoholem
8
ñ wnioski Policji o zastosowanie przymusowego leczenia
9
ñ do Izby WytrzeüwieÒ odwieziono
48
ñ do miejsca zamieszkania odwieziono osoby pod wp≥ywem alkoholu
19
Do Wydzia≥u Karnego Sπdu Rejonowego w Poznaniu wp≥ynÍ≥o z naszego terenu 7 spraw o fizyczne i moralne znÍcanie
siÍ nad rodzinπ pod wp≥ywem alkoholu.
4. M≥odzieø ñ a problemy alkoholowe.
W miesiπcu wrzeúniu 2001 roku zleciliúmy przeprowadzenie w 3 placÛwkach oúwiatowych programu profilaktycznego ìDebataî.
Motywem przewodnim programu jest wolnoúÊ wyboru
jako alternatywa dla nacisku spo≥ecznego w okresie wchodzenia w doros≥e øycie.
Na zakoÒczenie programu wúrÛd m≥odzieøy biorπcej
udzia≥ w ìDebacieî zosta≥a przeprowadzona ankieta, ktÛrej
wyniki przedstawiamy poniøej.
Gimnazjum Nr 1
Tabela ñ za≥πcznik Nr 1

109 uczniÛw

Gimnazjum Nr 2
Tabela ñ za≥πcznik Nr 2
Zasadnicza Szko≥a Zawodowa
Tabela ñ za≥πcznik Nr 3

109 uczniÛw
62 uczniÛw

Za≥πcznik Nr 1
M£ODZIEØ ñ GIMNAZJUM NR 1 ñ 109 UCZNI”W
Pytanie
1. Czy chciałbyś osobiście
spotkać świadka
trzeźwości?
2. Czy gdybyś takiego
spotkał, czy poszedłbyś za
jego przykładem?
3. Czy upiłeś się w ciągu
ostatnich 3 miesięcy?
4. Czy w tym okresie piłeś
choć raz piwo?
5. Czy w tym okresie piłeś
choć raz wódkę?
6. Czy jest prawdą zdanie
„abstynencja jest rzeczą
dziwaczną”.

Dziewczyny
Tak
Nie

Chłopcy
Tak

Nie

Razem
Tak

%

Nie

%

3

0

51

55

54

50

55

50

2

1

23

83

25

23

84

77

1

2

45

61

46

42

63

58

2

1

74

32

76

69

34

31

0

3

28

78

28

26

81

74

0

3

33

73

33

30

76

70
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Za≥πcznik Nr 2
M£ODZIEØ ñ GIMNAZJUM NR 2 ñ 109 UCZNI”W
Pytanie
1. Czy chciałbyś osobiście
spotkać świadka
trzeźwości?
2. Czy gdybyś takiego
spotkał, czy poszedłbyś za
jego przykładem?
3. Czy upiłeś się w ciągu
ostatnich 3 miesięcy?
4. Czy w tym okresie piłeś
choć raz piwo?
5. Czy w tym okresie piłeś
choć raz wódkę?
6. Czy jest prawdą zdanie
„abstynencja jest rzeczą
dziwaczną”.

Dziewczyny
Tak
Nie

Chłopcy
Tak

Nie

Razem
Tak

%

Nie

%

38

7

37

27

75

69

34

31

29

16

23

41

52

48

57

52

18

27

34

30

52

48

57

52

32

13

46

18

78

72

31

28

9

36

27

37

36

33

73

67

4

41

30

34

34

31

75

69

Za≥πcznik Nr 3
SZKO£A ZAWODOWA W MUROWANEJ GOåLINIE ñ 62 OSOBY
Pytanie
1. Czy chciałbyś osobiście
spotkać świadka
trzeźwości?
2. Czy gdybyś takiego
spotkał, czy poszedłbyś za
jego przykładem?
3. Czy upiłeś się w ciągu
ostatnich 3 miesięcy?
4. Czy w tym okresie piłeś
choć raz piwo?
5. Czy w tym okresie piłeś
choć raz wódkę?
6. Czy jest prawdą zdanie
„abstynencja jest rzeczą
dziwaczną”.

Dziewczyny
Tak
Nie

Chłopcy
Tak

Nie

Razem
Tak

%

Nie

%

26

1

23

12

49

79

13

21

9

18

4

31

13

21

49

79

10

17

33

2

43

69

19

31

24

3

34

1

58

94

4

6

9

18

23

12

32

52

30

48

1

26

8

27

9

15

53

85

5. Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej obejmuje pomocπ 19 rodzin w
ktÛrych wystÍpuje problem, naduøywania alkoholu.
6. Do Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w roku 2001 wp≥ynÍ≥o (do 31 paüdziernika
2001 r.) 19 wnioskÛw o zastosowanie obowiπzku leczenia
ñ do Sπdu Rejonowego Komisja wys≥a≥a 17 wnioskÛw
o zastosowanie obowiπzku leczenia przymusowego pod nadzorem kuratora. W rÛønej fazie leczenia Komisja ma zarejestrowane 79 osÛb z terenu miasta i gminy.

ROZDZIA£ III
Cele programu
ß2
1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemÛw alkoholowych oraz zmniejszenie rozmiarÛw tych, ktÛre aktualnie
wystÍpujπ.

2. Przekazywanie wiedzy o alkoholu i zjawiskach mu towarzyszπcych, ryzyku zwiπzanym z uøywaniem napojÛw alkoholowych.
3. Promowanie postaw spo≥ecznych waønych dla profilaktyki
i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
4. Zmniejszenie iloúci i dolegliwoúci alkoholowych zaburzeÒ
øycia rodzinnego (przemoc, zaniedbania).
5. Zmniejszenie rozmiarÛw naruszeÒ prawa na rynku alkoholowym.
6. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej
dla realizacji Programu.

ROZDZIA£ IV
Podstawowe Strategie Programu
ß3
Rozpowszechnienie profilaktycznych programÛw informacyjnych
i psychoedukacyjnych wp≥ywajπcych na postawy i umiejÍtnoúci
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waønych dla zdrowia i trzeüwoúci. ObjÍcie w profilaktyce szkolnej wszystkich substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki,
nikotyna, leki).
ß4
ZwiÍkszenie skutecznoúci i dostÍpnoúci terapii dla osÛb uzaleønionych od alkoholu oraz dla cz≥onkÛw ich rodzin.
ß5
Udzielenie rodzinom, u ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe,
pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci ochrony
przed przemocπ w rodzinie.
ß6
Prowadzenie dzia≥alnoúci w kierunku promowania wzoru trzeüwego trybu øycia ñ organizacja konkursÛw, imprez sportowych
rodzinnych.
ß7
Rozwijanie wszelkich form dzia≥alnoúci w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m≥odzieøy.

ROZDZIA£ V
SPOSOBY REALIZACJI ZADA— Z ZAKRESU PROFILAKTYKI
I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
ß8
Prowadzenie dzia≥aÒ zwiπzanych z kierowaniem osÛb uzaleønionych na leczenie:
ñ pomoc uzaleønionym zg≥aszajπcym siÍ na leczenie dobrowolnie,
ñ rozpatrzenie wnioskÛw o leczenie przymusowe (wysy≥anie
osÛb uzaleønionych na badania do bieg≥ego, wystπpienie do
Sπdu o skierowanie na leczenie, wystπpienie do Sπdu o ustanowienie kuratora na okres leczenia odwykowego),
ñ prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego ul.
Dworcowa 10 w Murowanej Goúlinie,
ñ wspÛ≥praca z Poradniπ Odwykowπ w Poznaniu ul. Ma≥eckiego,
ñ wspÛ≥praca z Izbπ WytrzeüwieÒ w Poznaniu,
ñ wspÛ≥praca z oúrodkami leczenia uzaleønieÒ w Charcicach,
Koúcianie i Gnieünie.
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ñ

ìDom Radoúciî przy Parafii p.w. Najwyøszego Arcykap≥ana Jezusa Chrystusa,
ñ ìIskierkiî przy Szkole Podstawowej w £opuchowie
ñ ìS≥oneczniî przy Szkole Podstawowej w D≥ugiej Goúlinie.
2. Pomoc w utworzeniu úwietlicy úrodowiskowej w Uchorowie.
ß11
Analiza sytuacji materialnej rodzin uzaleønionych prowadzonych
przy wspÛ≥udziale Oúrodka Pomocy Spo≥ecznej.
ß12
Dzia≥ania profilaktyczne w zakresie zapobiegania powstawania
nowych problemÛw zwiπzanych z uzaleønieniami:
ñ prowadzenie programÛw profilaktycznych we wszystkich
typach szkÛ≥ dzia≥ajπcych na terenie miasta i gminy,
ñ rozpowszechnianie materia≥Ûw informacyjnych na temat
uzaleønieÒ (afisze, broszury, ulotki, kalendarze, filmy),
ñ wspieranie dzia≥aÒ promujπcych zdrowy tryb øycia ñ organizacja konkursÛw, imprez, spotkaÒ rodzinnych,
ñ wspieranie dzia≥alnoúci kulturalnej i sportowej w celu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i m≥odzieøy,
ñ dofinansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci
i m≥odzieøy z opracowanymi programami profilaktycznymi,
ñ wspieranie kszta≥cenia pedagogÛw, nauczycieli i wychowawcÛw w dziedzinie profilaktyki,
ñ szkolenie cz≥onkÛw Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w zakresie strategii i metod
rozwiπzywania problemÛw alkoholowych,
ñ podejmowanie kampanii edukacyjnej przy wykorzystaniu
prasy lokalnej,
ñ wspieranie dzia≥aÒ i potrzeb Policji.

ß9
Praca z osobami uzaleønionymi i z rodzinami osÛb uzaleønionych:
ñ prowadzenie grupy wsparcia dla osÛb uzaleønionych,
ñ prowadzenie grupy wsparcia dla rodzin osÛb uzaleønionych,
ñ prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. UzaleønieÒ ul. Nowy
Rynek,
ñ prowadzenie Punktu Konsultacyjnego ds. UzaleønieÒ ul.
Dworcowa,
ñ wspÛ≥praca z grupami AA w Murowanej Goúlinie i Bia≥Íøynie.

ß13
Realizujπc Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002 Gminna Komisja Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw alkoholowych wspÛ≥pracuje z:
ñ Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej,
ñ Lekarzem Rodzinnym,
ñ higienistkami szkolnymi,
ñ Policjπ,
ñ Dyrektorami SzkÛ≥,
ñ Koúcio≥em,
ñ Oúrodkami Leczenia UzaleønieÒ,
ñ Poradniπ Odwykowπ,
ñ Izbπ WytrzeüwieÒ,
ñ Oúrodkiem Edukacji, Profilaktyki i Rehabilitacji Fundacji ETOH
w Kaliszu,
ñ PaÒstwowπ Agencjπ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Warszawie,
ñ Organizacjami promujπcymi zdrowy styl øycia,
ñ z oúciennymi gminami,
ñ z Biurem Pe≥nomocnika Zarzπdu WojewÛdztwa Wielkopolskiego ds. UzaleønieÒ.

ß10
1. Koordynacja dzia≥alnoúci úwietlic socjoterapeutycznych:
ñ ìS≥oneczkoî przy Szkole Podstawowej Nr 1 ul. Szkolna,
ñ ìTÍczaî przy Szkole Podstawowej Nr 2 ul. Gen. Kutrzeby,

ß14
Dla cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych ustala siÍ wynagrodzenie za udzia≥ w posiedzeniu
komisji w wysokoúci 10% najniøszego wynagrodzenia.
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ROZDZIA£ VI
Zasady wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie
sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do
spoøycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaøy
ß15
Ustala siÍ liczbÍ punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych
powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do
spoøycia poza miejscem sprzedaøy na poziomie 55 punktÛw, w
miejscu sprzedaøy 20 punktÛw.
ß16
Okreúla siÍ nastÍpujπce zasady usytuowania punktÛw sprzedaøy
napojÛw alkoholowych.
1. Punkty sprzedaøy napojÛw alkoholowych winny znajdowaÊ
siÍ w odleg≥oúci 100 m po linii ciπgÛw komunikacyjnych
(chodnik, droga), od wejúcia do punktu sprzedaøy, do wejúcia
do szkÛ≥, obiektÛw sportowych, placÛwek oúwiatowo-wychowawczych, obiektÛw kultu religijnego, budynkÛw administracji publicznej, przystankÛw PKP i PKS.
2. Zapis punktu 1 nie dotyczy aktualnie istniejπcych punktÛw
sprzedaøy napojÛw alkoholowych.
ß17
Ustala siÍ nastÍpujπce warunki sprzedaøy napojÛw alkoholowych:
1. Sprzedaø detaliczna napojÛw alkoholowych przeznaczonych
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy prowadzona jest w
wyodrÍbnionych punktach sprzedaøy ktÛrymi sπ:
a) sklepy monopolowe,
b) wydzielone stoiska w innych placÛwkach handlowych.
2. Sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu moøe odbywaÊ siÍ w lokalach gastronomicznych posiadajπcych sanitariaty.
Zobowiπzuje siÍ podmiot gospodarczy prowadzπcy sprzedaø napojÛw alkoholowych do umieszczenia w widocznym
miejscu w punkcie sprzedaøy:
ñ tabliczki informujπcej o zakazie sprzedaøy alkoholu osobom nieletnim, nietrzeüwym i pod zastaw wraz z informacjπ, øe jego z≥amanie powoduje cofniÍcie zezwolenia,
ñ tabliczki informujπcej o szkodliwoúci spoøywania alkoholu,
ñ zezwolenia na sprzedaø alkoholu,
ñ tabliczki informujπcej o zakazie spoøywania napojÛw
alkoholowych w placÛwce handlowej i jej bezpoúrednim
sπsiedztwie (otoczeniu).
W miejscu sprzedaøy alkoholu do wglπdu osÛb kontrolujπcych musi byÊ dostÍpny dokument potwierdzajπcy wniesienie op≥aty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaø alkoholu.
ß18
Ustala siÍ nastÍpujπce zasady wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych:
I. Zasady wydawania zezwoleÒ na czas okreúlony (minimum
2 lata ñ detal i 4 lata ñ gastronomia.)
1. Ubiegajπcy siÍ o wydanie zezwolenia na sprzedaø, podawanie napojÛw zobowiπzany jest do z≥oøenia wniosku,
ktÛry zawiera:
ñ pe≥nπ nazwÍ przedsiÍbiorcy,
ñ adres siedziby przedsiÍbiorcy, rodzaj i adres placÛwki,
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ñ
ñ
ñ

godziny sprzedaøy napojÛw alkoholowych,
termin uruchomienia placÛwki,
podpis przedsiÍbiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiÍbiorcy.
2. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
ñ wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny odpis z w≥aúciwego rejestru (nie dotyczy osÛb
posiadajπcych dzia≥alnoúÊ gospodarczπ zarejestrowanπ w UrzÍdzie Miasta i Gminy Murowana Goúlina),
ñ oúwiadczenie o nie cofniÍciu zezwolenia w okresie
ostatnich trzech lat,
ñ tytu≥ prawny do lokalu (nie dotyczy osÛb op≥acajπcych podatek od nieruchomoúci na rzecz Gminy
Murowana Goúlina) za lokal, w ktÛrym bÍdzie prowadzona dzia≥alnoúÊ,
ñ pozytywnπ opiniÍ sanitarnπ ñ w przypadku zak≥adu
gastronomicznego,
ñ zgodÍ w≥aúciciela lub zarzπdcy lokalu w ktÛrym odbywaÊ siÍ bÍdzie sprzedaø i podawanie napojÛw
alkoholowych,
ñ opiniÍ Komendanta Komisariatu Policji o lokalizacji
ñ op≥atÍ skarbowπ.
3. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy UrzÍdu
Miasta i Gminy przeprowadzajπ wizjÍ we wnioskowanym
miejscu sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania
punktu i warunkÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
okreúlonych przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi, oraz Uchwa≥Í Rady Miejskiej po czym sporzπdzony jest protokÛ≥ z wizji.
4. Zebrany materia≥ zostaje przekazany do Zarzπdu Miasta
i Gminy w celu wydania opinii w formie postanowienia.
5. Po wydaniu opinii Zarzπdu Miasta i Gminy, Burmistrz
Miasta i Gminy podejmuje decyzje w sprawie wydania
zezwolenia.
II. Zasady wydawania zezwoleÒ jednorazowych: na sprzedaø
i podawanie napojÛw alkoholowych:
1. Zezwolenia jednorazowego na sprzedaø i podawanie
napojÛw alkoholowych wydaje siÍ przedsiÍbiorcom posiadajπcym zezwolenie na czas oznaczony oraz jednostkom OSP po uzyskaniu opinii organizatora.
2. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego zawiera:
ñ pe≥nπ nazwÍ przedsiÍbiorcy,
ñ adres i siedzibÍ przedsiÍbiorcy,
ñ rodzaj imprezy, uroczystoúci,
ñ nazwÍ organizatora imprezy,
ñ rodzaj placÛwki (np. bufet, kiosk),
ñ rodzaj alkoholu,
ñ nazwisko i imiÍ osoby odpowiedzialnej pod nadzorem
ktÛrej dokonywana bÍdzie sprzedaø napojÛw alkoholowych.
ñ zgodÍ w≥aúciciela terenu na sprzedaø napojÛw alkoholowych w czasie organizowanej imprezy na wolnym powietrzu,
ñ op≥atÍ za korzystanie z zezwolenia,
ñ wniosek naleøy z≥oøyÊ 30 dni przed imprezπ.
3. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ kopiÍ zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych (nie dotyczy jednostek OSP
i przedsiÍbiorcÛw, ktÛrym zezwolenie wyda≥ Burmistrz
Miasta i Gminy Murowana Goúlina).
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4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy UrzÍdu
Miasta i Gminy przeprowadzπ wizje we wnioskowanym
miejscu sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania
punktu i warunkÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
okreúlonych przez ustawÍ o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi oraz Uchwa≥Í Rady Miejskiej po czym sporzπdzony jest protokÛ≥ z wizji.
5. Zebrany materia≥ zostaje przekazany do Zarzπdu Miasta
i Gminy w celu wydania opinii w formie postanowienia.
6. Burmistrz Miasta I Gminy podejmuje decyzje o wydaniu
zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych po zasiÍgniÍciu opinii Zarzπdu Miasta i Gminy.
ß19
1. Obowiπzek kontroli przestrzegania zasad sprzedaøy napojÛw
alkoholowych spoczywa na Policji przy wspÛ≥udziale pracownikÛw UrzÍdu Miasta i Gminy oraz przedstawicieli Gminnej
Komisji Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
2. Kontroli podlegajπ wszystkie podmioty gospodarcze prowadzπce sprzedaø alkoholu do spoøycia w miejscu i poza
miejscem sprzedaøy.
3. Zakres kontroli:
ñ zgodnoúÊ prowadzonej sprzedaøy napojÛw alkoholowych
z aktualnie waønym zezwoleniem (zezwoleniami),
ñ przestrzeganie przepisÛw Ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi dotyczπcych
zw≥aszcza sprzedaøy i podawania napojÛw alkoholowych
nietrzeüwym i nieletnim,
ñ przestrzeganie warunkÛw, zasad sprzedaøy i podawania
napojÛw alkoholowych okreúlonych przez Uchwa≥Í Rady
Miejskiej.
4. Czynnoúci kontrolnych dokonuje siÍ w obecnoúci kontrolowanego, osoby zastÍpujπcej lub zatrudnionej.
5. Z przeprowadzonej kontroli sporzπdza siÍ protokÛ≥, ktÛry
wraz z wnioskiem niezw≥ocznie przekazuje siÍ do organu
wydajπcego zezwolenie.
6. Na podstawie wynikÛw kontroli, organ wydajπcy zezwolenie
wzywa podmiot gospodarczy do usuniÍcia stwierdzonych
uchybieÒ w wyznaczonym terminie o ile nie sπ one podstawπ
do cofniÍcia zezwolenia.
7. Jednostka kontrolowana w terminie 7 dni od otrzymania
wezwania do usuniÍcia uchybieÒ przesy≥a do organu wydajπcego zezwolenie informacje o wykonaniu zaleceÒ.
8. Sprawdzanie wykonania wnioskÛw pokontrolnych stanowi
odrÍbne zadanie kontrolne.
ß20
1. Zezwolenie cofa siÍ jeøeli zachodzπ przes≥anki okreúlone w
art. 18 ust. 6 pkt 1-6 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi i zosta≥y potwierdzone co
najmniej jednym z niøej wymienionych dokumentÛw:
a) protoko≥em Policji
b) protoko≥em z kontroli dokonanym przez Gminnπ KomisjÍ
Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
c) protoko≥em (orzeczeniem) w≥aúciwego organu kontroli
paÒstwowej np.: PaÒstwowej Inspekcji Handlowej UrzÍdu Kontroli Skarbowej itp.

Poz. 638

d) zeznaniami úwiadkÛw z≥oøonymi w postÍpowaniu administracyjnym.
2. Przed wydaniem decyzji o cofniÍciu zezwolenia zasiÍga siÍ
opinii Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w przypadkach, o ktÛrych mowa w art.
18 ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi. Komisja wydaje opiniÍ w
formie postanowienia.
ß21
PrzedsiÍbiorca ktÛremu wygas≥o zezwolenie z przyczyn przewidzianych w art. 18 ust. 8 pkt 5 ustawy o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (t.j. nie dokonanie
op≥aty w przewidzianym ustawowo terminie) nie moøe ubiegaÊ
siÍ o ponowne zezwolenie przez okres 1 roku.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
GMINNEJ KOMISJI PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK
1. Dochody
200.000 z≥
2. Wydatki
200.000 z≥
ñ Punkt InformacyjnoñKonsultacyjny (wynagrodzenie terapeutki)
6.600 z≥
ñ Grupa Wsparcia dla rodzin (wynagrodzenie terapeuty)
6.600 z≥
ñ úwietlice socjoterapeutyczne, w tym
36.000 z≥
ñ p≥ace
20.000 z≥
ñ zakup artyku≥Ûw øywnoúciowych
10.000 z≥
ñ zakup materia≥Ûw
6.000 z≥
ñ op≥aty za lokal
16.200 z≥
ñ posiedzenia komisji
8.000 z≥
ñ op≥aty telefoniczne
1.000 z≥
ñ poczta wysy≥kowa
1.000 z≥
ñ materia≥y biurowe
1.000 z≥
ñ publikacje prasowe
1.500 z≥
ñ delegacje
1.000 z≥
ñ materia≥y i wyposaøenia
10.000 z≥
ñ programy profilaktyczne, pogadanki, prelekcje, szkolenia
19.600 z≥
ñ us≥ugi medyczne
3.000 z≥
ñ opinie
2.500 z≥
ñ doøywianie dzieci w szko≥ach
20.000 z≥
ñ DzieÒ Matki, DzieÒ Dziecka (rodziny wielodzietne)
6.000 z≥
ñ Wigilia
5.000 z≥
ñ wypoczynek letni i zimowy dzieci (Zarzπd) 35.000 z≥
ñ wsparcie dzia≥aÒ kontrolnych Policji
5.000 z≥
ñ dofinansowanie dzia≥aÒ lokalnych úrodowisk zajmujπcych siÍ zagospodarowaniem czasu wolnego dzieci i m≥odzieøy (Zarzπd)
15.000 z≥
Przewodniczπcy Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Zbyszek Krugie≥ka

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2230 ó

Poz. 639

639
UCHWA£A Nr XXXVI/218/01 RADY GMINY W KAèMIERZU
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia polityki czynszowej w gminie Kaümierz
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzπdzie gminnym (Dz.Urz. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z pÛün.
zmianami) oraz art. 21 ust. 2 pkt 4 i art. 23 ust. 4 ustawy z dnia
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz.
733) Rada Gminy w Kaümierzu uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ zasady polityki czynszowej, ktÛre stanowiÊ bÍdπ
element wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy.
ß2
Ustala siÍ nastÍpujπce rodzaje czynszÛw:
a) za lokale mieszkalne i zamienne
b) za lokale socjalne,
ß3
1. Czynsz obejmuje: podatek od nieruchomoúci, koszty administrowania, koszty konserwacji, utrzymania technicznego budynku, koszty utrzymania zieleni oraz wszystkich pomieszczeÒ wspÛlnego uøytkowania w tym op≥aty za utrzymanie
czystoúci energiÍ ciep≥π i elektrycznπ.
2. Najemca oprÛcz czynszu obowiπzany jest do uiszczenia op≥at
zwiπzanych z eksploatacjπ mieszkania a niezaleønych od
w≥aúciciela tj. op≥at za dostawÍ do lokalu energii, gazu, wody
oraz odbiÛr nieczystoúci sta≥ych i p≥ynnych w wypadkach
gdy korzystajπcy z lokalu nie ma zawartej umowy bezpoúrednio z dostawcπ mediÛw lub dostawcπ us≥ug.
ß4
1. Ustala siÍ czynniki obniøajπce stawki czynszu okreúlone w
za≥πczniku do uchwa≥y.
2. Czynniki obniøajπce stawki czynszu nie dotyczπ czynszu za
lokale socjalne.

2. W przypadku uszczuplenia wyposaøenia technicznego z
przyczyn leøπcych po stronie wynajmujπcego, czynsz najmu
zmniejsza siÍ zgodnie z za≥πcznikiem.
3. W przypadku podnajÍcia ca≥ego lub czÍúci lokalu, dokonanego za pisemna zgodπ wynajmujπcego wysokoúÊ czynszu
podwyøsza siÍ odpowiednio o 20%. Podwyøka nie dotyczy
podnajÍcia lokalu uczniom lub studentom.
4. Przed zmianπ umowy najmu zmieniajπcπ wysokoúÊ czynszu
naleøy sporzπdziÊ protokÛ≥ stwierdzajπcy fakt powstania
czynnikÛw przedstawionych w ust. 1 i 2.
ß7
Czynsz najmu p≥acony jest z gÛry do dnia 10 kaødego miesiπca
w kasie UrzÍdu Gminy lub na wskazany przez Wynajmujπcego
rachunek bankowy, z wyjπtkiem przypadkÛw gdy strony pisemnie ustali≥y zmianÍ terminu p≥atnoúci.
ß8
Wynajmujπcy moøe podwyøszyÊ czynsz wypowiadajπc dotychczasowπ wysokoúÊ czynszu najpÛüniej na miesiπc naprzÛd na
koniec miesiπca kalendarzowego.
ß9
W sprawach nie uregulowanych niniejszπ uchwa≥π majπ zastosowanie obowiπzujπce przepisy prawa.
ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaümierz.
ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz

ß5
1. Czynsz za lokale mieszkalne, socjalne i zamienne op≥acajπ
najemcy lokali mieszkalnych stanowiπcych mieszkaniowy
zasÛb gminy.
2. Stawki czynszu za lokale ustala Zarzπd Gminy w formie
uchwa≥y.
3. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi 50% stawki czynszu
obowiπzujπcej w gminnym zasobie mieszkaniowym w odniesieniu do lokali o pe≥nym standardzie.

w sprawie ustalenia polityki czynszowej w gminie Kaümierz

ß6
1. W czasie trwania stosunku najmu wynajmujπcy moøe podwyøszyÊ stawkÍ czynszu, jeúli dokona≥ w lokalu ulepszeÒ
majπcych wp≥yw na wysokoúÊ czynszu.

1. G≥Ûwne czynniki obniøajπce stawkÍ czynszu w zwiπzku
z wyposaøeniem mieszkania w instalacje:
ñ mieszkanie bez centralnego ogrzewania
10%
ñ mieszkanie bez ciep≥ej wody
5%

Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXXVI/218/01
Rady Gminy Kaümierz
z dnia 19 grudnia 2001 r.
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ñ mieszkanie bez ≥azienki
ñ mieszkanie bez WC
ñ mieszkanie bez gazu przewodowego
ñ mieszkanie bez urzπdzeÒ wodno-kanalizacyjnych
2. Dodatkowe czynniki wp≥ywajπce na obniøenie stawki
szu:
- strefa usytuowania mieszkania poza Kaümierzem

10%
10%
5%
10%
czyn-

-

Poz. 639, 640

mieszkanie z kuchniπ bez naturalnego oúwietlenia
mieszkanie z kuchniπ bez przewodu kominowego

5%
5%

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz

5%
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UCHWA£A Nr XXXVI/220/01 RADY GMINY KAèMIERZ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia stawki op≥aty za pobÛr wody z wodociπgu zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodÍ i odprowadzanie úciekÛw
na terenie gminy Kaümierz
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia
1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43
z pÛün. zm.) Rada Gminy Kaümierz uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Ustala siÍ wysokoúÊ op≥at za wodÍ pobieranπ z urzπdzeÒ
zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodÍ na kwotÍ:
1,60 z≥ za 1 m3 dla gospodarstw domowych
2,50 z≥ za 1 m3 dla pozosta≥ych odbiorcÛw
2. IloúÊ pobieranej wody ustala siÍ na podstawie wskazaÒ
wodomierza. W razie braku wodomierza sposÛb ustalenia
zuøycia wody okreúla umowa.
ß2
1. Ustala siÍ wysokoúÊ op≥at za wprowadzenie úciekÛw do
zbiorowych urzπdzeÒ kanalizacyjnych na kwotÍ 2,20 z≥ za
1 m3 .
2. Ustala siÍ wysokoúÊ op≥at za zrzut úciekÛw dowoøonych na
teren oczyszczalni na kwotÍ 1,50 z≥ za 1 m3.
3. IloúÊ odprowadzanych úciekÛw do zbiornikÛw urzπdzeÒ kanalizacyjnych przyjmuje siÍ jako rÛwnπ iloúci pobieranej
wody z publicznych, w≥asnych i innych ürÛde≥ wody.
ß3
1. Do op≥at okreúlonych w ß1 i ß2 uchwa≥y doliczona bÍdzie
obowiπzujπca stawka podatku od towarÛw i us≥ug (VAT)

2. Ustalone stawki op≥at za wodÍ i zrzut úciekÛw obowiπzujπ
wszystkich odbiorcÛw wody, tj. osoby fizyczne, prawne oraz
jednostki organizacyjne nie posiadajπce osobowoúci prawnej
korzystajπce z wodociπgu i urzπdzeÒ kanalizacyjnych.
ß4
Traci moc uchwa≥a Nr XXVI/151/00 Rady Gminy Kaümierz
z dnia 21 wrzeúnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki op≥aty
za pobÛr wody z wodociπgu zbiorowego zaopatrzenia wsi w
wodÍ i odprowadzanie úciekÛw na terenie gminy Kaümierz.
ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaümierz.
ß6
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem og≥oszenia w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ obowiπzujπcπ od dnia 1 kwietnia 2002 r.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz
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UCHWA£A Nr XXXVI/222/01 RADY GMINY KAèMIERZ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie: ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa), przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, z pÛün. zm.) w zwiπzku z art. 12
ust. 1 ustawy z dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230,
z pÛün. zm.) Rada Gminy Kaümierz uchwala, co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaümierz.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß1
Ustala siÍ dla terenu Gminy Kaümierz 7 punktÛw sprzedaøy
napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem
piwa), przeznaczonych do spoøycia w miejscu sprzedaøy.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz
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UCHWA£A Nr XXXVI/223/01 RADY GMINY KAèMIERZ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych oraz zapotrzebowania na
úrodki Finansowe dla Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na realizacjÍ Programu w roku 2002
Na podstawie art. 4 1 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pÛün. zm.) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym
(Dz.U. z 1996 r. poz. 74 Nr 13 z pÛün. zm.) Rada Gminy Kaümierz
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ do realizacji zadania z ustawy o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi w formie ìGminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych oraz zapotrzebowanie na úrodki finansowe dla Gminnej
Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na realizacjÍ
Programu w roku 2002î, ktÛry stanowi za≥πcznik Nr 1 do
niniejszej uchwa≥y.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaümierz
oraz Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
w Kaümierzu.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i podlega og≥oszeniu w sposÛb zwyczajowo przyjÍty.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2233 ó

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXVI/223/01
Rady Gminy Kaümierz
z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych oraz zapotrzebowani
na úrodki finansowe dla Gminnej Komisji Rozwiπzywania
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na realizacjÍ Programu w roku 2002

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH ORAZ ZAPOTRZEBOWANIE
NA åRODKI FINANSOWE DLA GMINNEJ KOMISJI
ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
NA REALIZACJ PROGRAMU W ROKU 2002
I.

ZwiÍkszanie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu.
1. Utrzymanie i zabezpieczenie funkcjonowania ñ Punktu
Informacyjno-Konsultacyjno-Terapeutycznego dla osÛb
uzaleønionych od alkoholu i ich rodzin dzia≥ajπcego w
Kaümierzu przy ul. Koúcielnej 2.
2. Zapewnienie pierwszego kontaktu dla osÛb z problemem
alkoholowym
a) dyøury cz≥onkÛw Komisji,
b) indywidualne kontakty z psychologiem-terapeutπ
ktÛrych zadaniem jest:
ñ udzielanie informacji rodzinom z problemem alkoholowym o moøliwoúciach pomocy i leczenia,
ñ uzgadnianie terminÛw i kierowanie do przyjÍcia
na leczenie do Zak≥adu Leczenia UzaleønieÒ w
Charcicach lub innych Zak≥adÛw,
ñ przygotowanie pacjenta do rozpoczÍcia programu
terapeutycznego w zak≥adzie stacjonarnym,
ñ kontynuowanie indywidualnego programu terapii
po ukoÒczeniu programu podstawowego w placÛwce stacjonarnej.
3. Zakup, rozprowadzenie i publikowanie materia≥Ûw informacyjno-edukacyjnych.
II. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci
ochrony przed przemocπ w rodzinie.
1. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci i skutecznoúci zorganizowanych form pomocy psychologicznej i prawnej dla rodzin
z problemem alkoholowym, w ktÛrych wystÍpuje zjawisko przemocy domowej.
2. Kierowanie i finansowanie obozÛw profilaktycznych i
socjoterapeutycznych dla dzieci i m≥odzieøy z rodzin
patologicznych.
3. Dofinansowanie dzia≥alnoúci Oúrodka Interwencji Kryzysowej w Przec≥awiu (Stowarzyszenie OSTOJA).
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy.
1. Organizowanie i finansowanie szkolnych programÛw profilaktycznych dla dzieci i m≥odzieøy.
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2. Wspieranie alternatywnych form spÍdzania wolnego czasu
przez m≥odzieø eksponujπcych szkodliwoúÊ spoøywania
napojÛw alkoholowych i profilaktykÍ alkoholowπ.
3. Organizowanie i finansowanie warsztatÛw szkoleniowych
z zakresu profilaktyki uzaleønieÒ.
4. Organizowanie na terenie szkÛ≥ pogadanek i innych zajÍÊ
z udzia≥em specjalistÛw na temat uzaleønieÒ.
5. Prowadzenie úwietlic profilaktycznych w Gaju Wielkim,
Bytyniu i Kaümierzu.
6. Wspieranie dzia≥aÒ i dofinansowywanie bezalkoholowych
imprez rekreacyjno-kulturalnych z programem profilaktycznym.
IV. Ograniczanie dostÍpnoúci alkoholu
1. Utrzymanie limitu liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw
alkoholowych i warunkÛw obrotu tymi napojami jako
spe≥niajπcych warunki ograniczania dostÍpnoúci alkoholu, oraz ustalenie limitu punktÛw podawania napojÛw
alkoholowych w miejscu sprzedaøy na poziomie pozwalajπcym na rozwÛj gastronomii na terenie gminy Kaümierz.
2. Systematyczne kontrole podmiotÛw gospodarczych posiadajπcych zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych w zakresie przestrzegania wszystkich warunkÛw
okreúlonych w ustawie, zezwoleniu i innych aktach normatywnych dotyczπcych handlu alkoholem.
3. Organizowanie szkoleÒ dla podmiotÛw gospodarczych
oraz osÛb prowadzπcych sprzedaø napojÛw alkoholowych w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
4. Sta≥e analizowanie wynikÛw kontroli i interwencji Policji
i Inspekcji Handlowej wobec nielegalnego handlu alkoholem i ≥amania przepisÛw ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥ania alkoholizmowi.
V. Ustalanie szczegÛ≥owych zasad wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu lub poza miejscem
sprzedaøy oraz kontrolÍ przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
Obowiπzujπ zasady przyjÍte:
1. Uchwa≥π Nr IX /46/99 Rady Gminy Kaümierz z dnia
15 kwietnia 1999 r. wraz ze zmianπ przyjÍtπ Uchwa≥π
Nr XXIV/135/00 Rady Gminy Kaümierz z dnia 8 czerwca
2000 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy
Kaümierz miejsc sprzedaøy napojÛw alkoholowych oraz
ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy oraz uchwa≥π
Nr XXXVI/222/01 Rady Gminy Kaümierz z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie ustalania liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu (z wyjπtkiem piwa) przeznaczonych do spoøycia w miejscu
sprzedaøy
2. Uchwa≥π Nr XXIV/134/00 Rady Gminy Kaümierz z dnia
8 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia szczegÛ≥owych
zasad wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie
sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do
spoøycia na miejscu i poza miejscem sprzedaøy oraz
kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami
VI. Wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w Kaümierzu.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2234 ó

1. Ustala siÍ nastÍpujπce zasady wynagradzania cz≥onkÛw
Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych:
a) cz≥onkowie otrzymywaÊ bÍdπ wynagrodzenia w wysokoúci 10% najniøszego wynagrodzenia brutto miesiÍcznie.
b) przewodniczπca otrzymywaÊ bÍdzie wynagrodzenie
w wysokoúci 50% najniøszego wynagrodzenia brutto
miesiÍcznie.
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2. W przypadku uczestnictwa w szkoleniach, naradach lub
wykonywania czynnoúci wynikajπcych z Regulaminu Pracy Komisji poza terenem gminy cz≥onkom Komisji przys≥ugiwaÊ bÍdzie zwrot kosztÛw podrÛøy i dieta na zasadach przys≥ugujπcych pracownikom z tytu≥u podrÛøy
s≥uøbowej.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz

ZAPOTRZEBOWANIE NA åRODKI FINANSOWE DLA GMINNEJ KOMISJI ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH
NA REALIZACJ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH W GMINIE
KAèMIERZ W ROKU 2002

Lp.

I

II

III

IV

Zadania

Zwiększanie dostępności
pomocy terapeutycznej i
rehabilitacyjnej dla osób
uzależnionych od alkoholu

Sposób realizacji

Osoba, instytucja odpowiedzialna

Termin realizacji

Szacunkowy
koszt

1.Utrzymanie i zabezpieczenie funkcjonowania
Punktu Informacyjno – Konsultacyjno–
Terapeutycznego dla osób uzależnionych od alkoholu
i ich rodzin działającego w Kaźmierzu przy ul.
Kościelnej 2

Przewodniczący Komisji

cały rok

5.000,00 zł

2.Diagnozowanie, kierowanie na terapię w Zakładach
psycholog – terapeuta
stacjonarnych, prowadzenie terapii

cały rok

4.000,00 zł

3. Zakup, rozprowadzenie i publikowanie materiałów
informacyjno–edukacyjnych

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

wg potrzeb

1.000,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

wakacje zimowe
i letnie

10.000,00 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

wg potrzeb

3.500,00 zł

1. Organizowanie i finansowanie szkolnych
programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
2. Wspieranie alternatywnych form spędzania
wolnego czasu przez młodzież eksponujących
Gminna Komisja Rozwiązywania
szkodliwość spożywania napojów alkoholowych i
Problemów Alkoholowych
profilaktykę alkoholową.
3. Organizowanie i finansowanie warsztatów
szkoleniowych z zakresu profilaktyki uzależnień
4. Organizowanie na terenie szkół pogadanek i innych
zajęć z udziałem specjalistów na temat uzależnień

wg potrzeb

10.000,00 zł

1. Kierowanie i finansowanie obozów
profilaktycznych i socjoterapeutycznych dla dzieci i
Udzielanie rodzinom, w
których występują problemy młodzieży z rodzin patologicznych wraz z dowozem.
alkoholowe pomocy
psychospołecznej i prawnej,
a w szczególności przed
2. Dofinansowanie działalności Ośrodka Interwencji
przemocą w rodzinie
Kryzysowej w Przecławiu

Prowadzenie profilaktycznej
działalności informacyjnej i
edukacyjnej w szczególności
dla dzieci i młodzieży

Inne wydatki

5. Prowadzenie świetlic profilaktycznych w Gaju
Wielkim, Bytyniu i Kaźmierzu

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych i osoby
prowadzące zajęcia

cały rok

11.000,00 zł

3. Wspieranie działań i dofinansowywanie
bezalkoholowych imprez rekreacyjno–kulturalnych z
programem profilaktycznym

Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

wg potrzeb

11.000,00 zł

1. Wynagrodzenie Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Kaźmierzu
2. Delegacje i zakup paliwa (interwencje policji)
3. Materiały biurowe

Przewodnicząca Komisji

cały rok
wg potrzeb
wg potrzeb

14.500,00 zł

Dziennik UrzÍdowy
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643
UCHWA£A NR XXXVI/228/01 RADY GMINY KAèMIERZ
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie: uchwalenia Statutu Zak≥adu Us≥ug Komunalnych w Kaümierzu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ìhî i art. 40 ust. 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
z 1996 r. Dz.U. Nr 13, poz. 74 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Gminy w Kaümierzu uchwala, co nastÍpuje:

ñ

ß1
Uchwala siÍ Statut Zak≥adu Us≥ug Komunalnych w Kaümierzu w
brzmieniu za≥πcznika do niniejszej uchwa≥y.

ñ

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Kaümierz.

ñ

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz

Za≥πcznik nr 1
Do uchwa≥y Nr XXXVI/228/01
z dnia 19 grudnia 2001 r.

STATUT
ZAK£ADU US£UG KOMUNALNYCH
W KAèMIERZU

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne
ß1
1. Gminny Zak≥ad Us≥ug Komunalnych w Kaümierzu zwany
dalej, ìZak≥ademî jest jednostkπ organizacyjnπ Gminy Kaümierz, prowadzi dzia≥alnoúÊ w formie zak≥adu budøetowego
pokrywajπcego swoje koszty z dochodÛw w≥asnych i dotacji.
2. Zak≥ad dzia≥a na podstawie:
ñ Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pÛüniejszymi zmianami);
ñ Rozporzπdzenie Ministra FinansÛw z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie szczegÛ≥owych zasad gospodarki
finansowej jednostek budøetowych, zak≥adÛw budøetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budøetowych oraz szczegÛ≥owych zasad i terminÛw rocznych

rozliczeÒ i wp≥at do budøetu przez zak≥ady budøetowe
i gospodarstwa pomocnicze jednostek budøetowych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 122, poz. 1333);
Ustawy z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
Nr 9/97, poz. 43);
Uchwa≥y Rady Gminy w Kaümierzu Nr XXXVI/227/01
z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie utworzenia: zak≥adu
budøetowego pod nazwπ ìZak≥ad Us≥ug Komunalnych w
Kaümierzuî;
Niniejszego statutu

ß2
1. Zak≥ad jest jednostkπ organizacyjnπ nie posiadajπcπ osobowoúci prawnej, bÍdπcπ podmiotem gospodarczym, posiadajπcym prawa i obowiπzki w zakresie przewidzianym dla
zak≥adÛw budøetowych.
2. Siedziba zak≥adu mieúci siÍ w Kaümierzu, przy ul. Leúnej 11.
3. Zak≥ad uøywa pieczÍci z napisem ìZak≥ad Us≥ug Komunalnych w Kaümierzuî.

ROZDZIA£ II
Cel i przedmiot dzia≥ania Zak≥adu
ß3
1. Celem Zak≥adu jest zarzπdzanie i utrzymywanie mienia komunalnego stanowiπcego w≥asnoúÊ Gminy Kaümierz poprzez prowadzenie dzia≥alnoúci us≥ugowej na rzecz Gminy,
jej mieszkaÒcÛw oraz innych osÛb prawnych i fizycznych w
zakresie gospodarki komunalnej.
2. Przedmiotem dzia≥ania Zak≥adu jest:
ñ odbiÛr i segregacja odpadÛw komunalnych;
ñ zaopatrywanie wsi w wodÍ;
ñ odbiÛr úciekÛw socjalno-bytowych z obiektÛw skanalizowanych;
ñ produkcja i dystrybucja ciep≥a;
ñ utrzymanie, konserwacja i rozbudowa sieci wodociπgowej, kanalizacyjnej i cieplnej oraz urzπdzeÒ i obiektÛw
niezbÍdnych do ich prawid≥owego funkcjonowania;
ñ konserwacja i utrzymanie gminnych zasobÛw mieszkaniowych;
ñ utrzymanie terenÛw zieleni wiejskiej;
ñ úwiadczenie us≥ug zwiπzanych z obs≥ugπ infrastruktury
wiejskiej, technicznej, spo≥ecznej stosownie do wystÍpujπcych potrzeb i moøliwoúci;
ñ dowoøenie dzieci do szkÛ≥;
ñ úwiadczenie us≥ug na rzecz osÛb trzecich.
3. Zak≥ad zarzπdza wydzielonπ czÍúciπ mienia komunalnego
zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa.
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4. Mienie Zak≥adu jest mieniem komunalnym Gminy Kaümierz.

ROZDZIA£ V
Dzia≥alnoúÊ zak≥adu

ROZDZIA£ III
Gospodarka finansowa

ß8
1. Zak≥ad prowadzi dzia≥alnoúÊ okreúlonπ w statucie na zasadach racjonalnej gospodarki i rachunku ekonomicznego.
2. Zak≥ad prowadzi rachunkowoúÊ i sporzπdza na jej podstawie
bilans.
3. Zak≥ad ñ dla realizacji zadaÒ statutowych moøe korzystaÊ z dotacji budøetu w wysokoúci uchwalonej przez RadÍ Gminy.
4. åwiadczenie us≥ug przez Zak≥ad na rzecz Gminy Kaümierz
nastÍpuje w pierwszej kolejnoúci.
5. Kalkulacje na prace i us≥ugi wykonywane na rzecz Gminy
wymagajπ zatwierdzenia przez Zarzπd Gminy.

ß4
1. Zak≥ad prowadzi dzia≥alnoúÊ finansowπ na zasadach okreúlonych w ustawie o finansach publicznych, jako zak≥ad budøetowy.
2. Zak≥ad rozlicza siÍ z budøetem Gminy Kaümierz.
ß5
1. Podstawπ gospodarki finansowej Zak≥adu jest roczny plan
finansowy, zatwierdzony przez dyrektora i okreúlajπcy:
ñ planowane przychody,
ñ planowane wydatki stanowiπce koszty dzia≥alnoúci,
ñ stan úrodkÛw obrotowych,
ñ rozliczenia z budøetem.
2. Planowanie i rozdzia≥ úrodkÛw finansowych odbywa siÍ
zgodnie z klasyfikacjπ budøetowπ.
3. Zak≥ad stosuje w planowaniu ewidencji i sprawozdawczoúci
dla poszczegÛlnych rozdzia≥Ûw przychodÛw i wydatkÛw
podzia≥ki okreúlone w odrÍbnych przepisach o klasyfikacji
dochodÛw i wydatkÛw budøetowych.

ROZDZIA£ IV
Organizacja i zarzπdzanie
ß6
StrukturÍ organizacyjnπ Zak≥adu, zasady jego funkcjonowania,
podzia≥ czynnoúci i odpowiedzialnoúci okreúla regulamin wewnÍtrzny, opracowany przez dyrektora Zak≥adu zatwierdzony
przez Zarzπd Gminy.
ß7
1. Zak≥adem kieruje Dyrektor Zak≥adu, zatrudniony przez Zarzπd Gminy.
2. Bezpoúrednim prze≥oøonym s≥uøbowym Dyrektora Zak≥adu
jest WÛjt.
3. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach Zak≥adu samodzielnie.
4. Dyrektor Zak≥adu dokonuje czynnoúci prawnych jednoosobowo, na podstawie pe≥nomocnictwa udzielonego przez Zarzπd
Gminy Kaümierz.
5. Do czynnoúci przekraczajπcych zakres pe≥nomocnictwa potrzebna jest zgoda Zarzπdu Gminy.
6. Dyrektor Zak≥adu moøe udzielaÊ dalszych pe≥nomocnictw
innym osobom. Zakres tych pe≥nomocnictw nie moøe wykraczaÊ poza umocowania kierownika Zak≥adu.
7. Dyrektor Zak≥adu jest odpowiedzialny przed Radπ i Zarzπdem
Gminy za prawid≥owπ dzia≥alnoúÊ Zak≥adu i sk≥ada tym
organom przynajmniej raz w roku sprawozdanie z jego
dzia≥alnoúci.

ROZDZIA£ VI
Mienie Zak≥adu
ß9
1. Zak≥ad jest wyposaøony w mienie, niezbÍdne do prowadzenia dzia≥alnoúci.
2. Zak≥ad gospodaruje powierzonym mu mieniem i zapewnia
jego skutecznπ ochronÍ.

ROZDZIA£ VII
NadzÛr i kontrola Zak≥adu
ß10
1. Rada Gminy jest organem za≥oøycielskim Zak≥adu.
2. Rada i Zarzπd dokonujπ kontroli i oceny dzia≥alnoúci Zak≥adu.
3. Rada i Zarzπd mogπ na≥oøyÊ na Zak≥ad obowiπzek realizacji
dodatkowych zadaÒ, jeøeli jest to niezbÍdne dla zaspokojenia
potrzeb ludnoúci lub innych jednostek, zapewniajπc mu
úrodki na realizacjÍ dodatkowych zadaÒ.
Z uprawnienia tego organy gminy mogπ korzystaÊ takøe na
potrzeby obrony kraju lub w przypadku wystπpienia klÍsk øywio≥owych.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koÒcowe
ß11
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem majπ zastosowanie przepisy powszechne obowiπzujπce.
ß12
Zmiany Statutu Zak≥adu mogπ byÊ dokonywane na mocy uchwa≥y Rady Gminy.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Grzegorz Reinholz
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644
UCHWA£A Nr XXXVIII/339/01 RADY MIEJSKIEJ W ROGOèNIE
z dnia 19 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoüno na obszarze wsi Goúciejewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (j.t. Dz.U. Nr 13 z 1996 r. poz.
74 z pÛüniejszymi zmianami) art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst
Dz.U. Nr 15 z 1999 r. poz. 139 z pÛüniejszymi zmianami) Rada
Miejska w Rogoünie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogoüno, zwanπ dalej
zmianπ planu.
2. Zmiana planu obejmuje obszar dzia≥ek o nr ewid. 295/1
i 295/2 po≥oøonych w Goúciejewie, oznaczonych na rysunku
zmiany planu w skali 1:500, zwanym dalej rysunkiem i stanowiπcym za≥πcznik do uchwa≥y.
ß2
Na obszarze objÍtym zmianπ planu, o ktÛrym mowa w ß1 ust. 2,
ustala siÍ nastÍpujπce przeznaczenie terenÛw:
1) teren zabudowy mieszkaniowej ñ oznaczenie na rysunku ñ
M,
2) teren zieleni ñ oznaczenie na rysunku ñ Z.
ß3
1. Na terenie zabudowy mieszkaniowej, o ktÛrym mowa w ß2
pkt 1, ustala siÍ:
1) prawo do przekszta≥cenia, modernizacji i rozbudowy
istniejπcego obiektu, w obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,
2) zakaz lokalizowania drugiego budynku mieszkalnego,
3) prawo do budowy jednokondygnacyjnego budynku gospodarczego, w obszarze ograniczonym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy.
2. Teren zieleni, o ktÛrym mowa w ß2 pkt 2, stanowi zieleÒ w
rozumieniu art. 2a pkt 14 a ustawy z 16 paüdziernika 1991 r.
O ochronie przyrody i jest obszarem wy≥πczonym z zabudowy.

ß4
Dla realizowanej zabudowy ustala siÍ:
1) w zakresie zaopatrzenia w wodÍ i energiÍ elektrycznπ z istniejπcej sieci wiejskiej,
2) w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o ñ z indywidualnych systemÛw grzewczych z zakazem stosowania paliw i urzπdzeÒ do
ich spalania nie spe≥niajπcych warunkÛw ochrony úrodowiska,
3) odbiÛr úciekÛw sanitarnych do istniejπcych zbiornikÛw bezodp≥ywowych, z wywozem do istniejπcych oczyszczalni úciekÛw.
ß5
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siÍ stawkÍ 0%, s≥uøπcπ
naliczeniu op≥aty z tytu≥u wzrostu wartoúci nieruchomoúci.
ß6
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Rogoünie.
ß7
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Nr XXII/61/90 Rady Narodowej
Miasta i Gminy Rogoüno z dnia 24 kwietnia 1990 r. w sprawie
miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania gminy, na
obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π.
ß8
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Zdzis≥aw Hinz
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UCHWA£A Nr XXVI/l76/01 RADY MIEJSKIEJ OSIECZNA
z dnia 20 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych na rok 2002
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 roku o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35, poz. 230 ze zmianami) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami)
Rada Miejska Osieczna uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ gminny program profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw alkoholowych na rok 2002 stanowiπcy za≥πcznik
Nr 1 do uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Osieczna.
ß3
Uchwa≥a wchodzi wøycie w terminie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
(ñ) JÛzef Juchniewicz

PROGRAMPROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W
ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY OSIECZNA
NA 2002 ROK
I.

ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu.
Celem: poprawienie skutecznoúci profesjonalnej terapii uzaleønieÒ i innych us≥ug leczniczych:
1. Zadanie: powo≥anie ìpunktu konsultacyjnegoî w Osiecznej dla osÛb uzaleønionych z terenu miasta i gminy,
celem warunkowania do pracy nad sobπ osÛb uzaleønionych, zg≥aszanych na KomisjÍ ñ poprawienie pracy komisji, pogorszenie komfortu picia przez alkoholika i moøliwoúÊ udzielenia szerszej pomocy osobie poproszonej na
komisjÍ.
2. Zadanie: Przeszkolenie osÛb do Punktu Konsultacyjnego.

II. Udzielenie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe, pomocy psychospo≥ecznej i prawnej, a w szczegÛlnoúci ochrony przemocπ w rodzinie.
Celem: zwiÍkszenie skutecznoúci interwencji prawno-administracyjnych wobec przemocy i innych zaburzeÒ funkcjonowania rodziny, powodowanych przez picie alkoholu. ZwiÍk-

szenie dostÍpnoúci i skutecznoúci zorganizowanych form
pomocy psychologicznej i spo≥ecznej dla cz≥onkÛw rodzin
alkoholowych.
1. Zadanie: WspÛ≥dzia≥anie z Rewirem Dzielnicowych w
Osiecznej, MG-OPS, Szko≥ami z terenu miasta i gminy.
2. Zadanie: Posiedzenie Komisji rozwiπzywania problemÛw
alkoholowych.
ñ diety dla cz≥onkÛw Komisji za udzia≥ w posiedzeniach
ñ 400 z≥
ñ rycza≥t dla Pe≥nomocnika Zarzπdu Miasta i Gminy ñ
2.100 z≥
3. Zadanie Kierowanie na badanie przez bieg≥ego psychologa
ñ op≥acanie opinii bieg≥ego ñ 1.500 z≥
4. Zadanie Przygotowanie dokumentacji przez KomisjÍ do
Sπdu.
5. Zadanie: op≥acenie terapii dla osÛb wspÛ≥uzaleønionych
ñ dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, finansowanie
obozÛw i kolonii terapeutycznych dla dzieci i m≥odzieøy.
ñ sfinansowanie kosztÛw leczenia odwykowego pacjentÛw z terenu MiG oraz finansowanie i dofinansowanie obozÛw terapeutycznych dla osÛb uzaleønionych i wspÛ≥uzaleønionych oraz terapii rodzinnych ñ
15.000 z≥
6. Zadanie: Nawiπzanie úcis≥ej wspÛ≥pracy z Kuratorami
sπdowymi wykonujπcymi nadzÛr nad osobami uzaleønionymi z terenu miasta i gminy.
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy.
Celem: wdraøanie psychospo≥ecznych metod uczenia postaw i umiejÍtnoúci s≥uøπcych zdrowemu i trzeüwemu øyciu.
1. Zadanie: Przeprowadzenie programu profilaktycznego ìElementarzî w Szko≥ach ñ 2.000 z≥
2. Zadanie: Program profilaktyczny ìNOEî dla m≥odzieøy
szkÛ≥, Edycja I i II ñ 2.600 z≥
3. Zadanie: Program profilaktyczny dla dzieci i m≥odzieøy
ñ Spektakl dla dzieci kl. I-III SP
ñ Spektakl dla dzieci kl. IV-VI SP ñ 3.000 z≥
ñ Spektakl dla m≥odzieøy kl. I-III Gimnazjum
4. Zadanie: Program profilaktyczny ñ Jak radziÊ sobie ze
stresem ñ dla klas VI Szko≥y Podstawowej ñ 600 z≥
5. Zadanie: Prowadzenie årodowiskowych åwietlic Terapeutycznych w Kπkolewie, Osiecznej i åwierczynie op≥acenie opiekunÛw úwietlic 17 z≥/godz. (2 razy w tygodniu
po 3 godziny)
ñ Wynagrodzenia ñ 12.000 z≥
ñ Zakup materia≥Ûw pomocniczych do pracy w úwietlicy organizowanie wycieczek i innych imprez realizowanych w ramach pracy úwietlic ñ 4.000 z≥
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zakup art. spoøywczych na imprezy okolicznoúciowe,
wieczorki, ogniska, wycieczki rowerowe i piesze ñ
3.000 z≥
ñ ferie zimowe ñ 2002 r.
6. Zadanie: Przeszkolenie opiekunÛw prowadzπcych úwietlice úrodowiskowo-terapeutyczne ñ 3 osoby úwietlice
Osieczna, åwierczyna.
7. Zadanie: Zakup materia≥Ûw do szkoleÒ, broszur i czasopism do celÛw edukacyjnych o tematyce przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi, narkomanii i przemocy w rodzinie.

miejscu lub poza miejscem sprzedaøy, reklama, brak
informacji o szkodliwoúci spoøycia alkoholu.
Zadanie: Prowadzenie kontroli w punktach sprzedaøy na
terenie miasta i gminy przez powo≥anπ i upowaønionπ do
tego celu komisjÍ.

ñ

IV. Ustalenie szczegÛ≥owych zasad wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaøy oraz kontrolÍ przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
Cel: Ograniczenie moøliwoúci zakupu i spoøywania alkoholu
przez niepe≥noletnich przez zwiÍkszonπ egzekucjÍ przepisÛw
Ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi oraz odpowiednim uchwa≥ Rady Miejskiej.
Zmniejszenie naruszeÒ prawa na rynku alkoholowym poprzez:
ñ prowadzenie racjonalnej polityki, dotyczπcej lokalizacji
punktÛw sprzedaøy i wydawania zezwoleÒ na prowadzenie dzia≥alnoúci gospodarczej napojami alkoholowymi,
ñ podejmowanie dzia≥aÒ interwencyjnych w przypadku
≥amania Ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi przez podmioty gospodarcze
prowadzπce sprzedaø napojÛw alkoholowych w szczegÛlnoúci: sprzedaø osobom nieletnim i nietrzeüwym oraz
sprzedaø na kredyt lub pod zastaw, wprowadzenie do
sprzedaøy napojÛw alkoholowych w danym punkcie
pochodzπcych z nielegalnego ürÛd≥a, nieprzestrzeganie
okreúlonych w zezwoleniu na prowadzenie sprzedaøy
napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na
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V. Wspomaganie dzia≥alnoúci Instytucji, StowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych, s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych.
Cel: Krzewienie trzeüwoúci i abstynencji.
1. Zadanie: Pomoc w rozwiπzywaniu inicjatyw trzeüwoúciowych przy Klubie abstynenta w Osiecznej (prelekcje,
terapie, dzia≥alnoúÊ kulturalna).
2. Promocja zdrowego trybu øycia dla doros≥ych mieszkaÒcÛw wspÛ≥praca z Klubami Seniora ñ 1.400 z≥
3. Zadanie: Pomoc w utrzymaniu Klubu Abstynenta opa≥,
energia elektryczna, wyposaøenie ñ 2.400 z≥
4. Zadanie: Pomoc rÛønym organizacjπ ñ np. ìPOMOCî
i innym ñ 5.000 z≥
5. Zadanie: Pomoc dla Parafii Drzeczkowo ñ 1.000 z≥
VI. Zadania pozosta≥e wynikajπce z Ustawy.
1. Szkolenie cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w zakresie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
2. Szkolenia dla osÛb tworzπcych lobby trzeüwoúciowe w
zakresie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych, chcπce pracowaÊ na rzecz osÛb uzaleønionych
i ich rodzin oraz w zakresie przemocy w rodzinie.
3. Organizacja placÛw zabaw na terenie Miasta i Gminy ñ
25.000 z≥
4. Doøywianie dzieci i m≥odzieøy szkolnej ñ 15.000 z≥
OG”£EM ñ 96.000 z≥
Przewodniczπcy
(ñ) JÛzef Juchniewicz
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UCHWA£A Nr 318/01 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia op≥at za wodÍ pobieranπ z urzπdzeÒ zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ i za úcieki wprowadzane do
zbiorczych urzπdzeÒ kanalizacji gminy
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r.
Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668) Rada Miejska w K≥odawie uchwala, co
nastÍpuje:

ß1
1. Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 wody pobieranej z urzπdzeÒ
zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ w wysokoúci:
1) na cele prowadzenia gospodarstw domowych i rolniczych
2,27 z≥,
2) dla pozosta≥ych odbiorcÛw:
a) na cele produkcyjne
2,81 z≥,
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b) na cele pozaprodukcyjne
2,72 z≥,
c) sprzedaø hurtowa
2,27 z≥,
2. Ustala siÍ op≥atÍ za 1 m3 úciekÛw wprowadzanych do
zbiorczych urzπdzeÒ kanalizacji gminy w wysokoúci
:
1) z gospodarstw domowych
2,43 z≥,
2) od dostawcÛw produkcyjnych
3,71 z≥,
3) od dostawcÛw pozaprodukcyjnych
2,77 z≥,
4) op≥ata za zrzut úciekÛw p≥ynnych
2,70 z≥.
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pobieranπ z urzπdzeÒ zbiorowego zaopatrzenia w wodÍ i za
úcieki wprowadzane do zbiorczych urzπdzeÒ kanalizacji gminy.
ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Zarzπdu Miejskiego w K≥odawie.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty jej
og≥oszenia.

ß2
Op≥aty ustalone w ß1 uchwa≥y zawierajπ podatek VAT.
ß3
Traci moc uchwa≥a Nr 232/2000 Rady Miejskiej w K≥odawie
z dnia 19 grudnia 2000 roku w sprawie ustalenia op≥at za wodÍ

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Antoni Sikorski
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UCHWA£A Nr 321/01 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591) oraz art. 41 ust. 1, 2, i 5 art. 18 oraz 182 ustawy z
dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. z 1982 r. Nr 35, poz.
230, z 1984 r. Nr 34, poz. 184, z 1987 r. Nr 33, poz. 180,
z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198 i Nr 73,
poz. 431, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i Nr 94, poz. 419, z 1993 r.
Nr 40, poz. 184, z 1996 r. Nr 127, poz. 593, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554, Nr 113, poz. 732, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 120, poz. 1268
oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 60, poz. 610 i Nr 125, poz. 1368) Rada
Miejska w K≥odawie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002 w brzmieniu za≥πcznika
do niniejszej uchwa≥y.
ß2
Zasady wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaøy oraz przeprowadzenie kontroli
w zakresie przestrzegania obrotu tymi napojami stanowi za≥πcz-

nik Nr 1 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych.
ß3
Preliminarz kosztÛw zwiπzanych z realizacjπ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych stanowi za≥πcznik Nr 2 do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß5
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia
og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Miasta i Gminy w K≥odawie oraz opublikowaniu w
Biuletynie Informacyjnym Zarzπdu Miejskiego w K≥odawie.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Antoni Sikorski
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Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr 321/2001
z dnia 27 grudnia 2001 r.

WST P
PijaÒstwo i alkoholizm sπ jednym z elementÛw patologii
spo≥ecznej. Majπ one tÍ szczegÛlnπ cechÍ, øe sπ zbiorem
rÛønych czynnikÛw i uwarunkowaÒ, a jednoczeúnie przyczynπ,
bπdü jednπ z przyczyn powstawania i rozwoju innych elementÛw
patologii spo≥ecznej. Stwarzajπ ponadto klimat, w ktÛrym rozwijajπ siÍ zjawiska z pogranicza patologii spo≥ecznej, takich jak
zaniedbania w pracy, lekcewaøenie i zaniedbywanie obowiπzkÛw wobec rodziny, stosowanie przemocy wobec cz≥onkÛw
rodziny, naruszanie norm moralnych i zasad wspÛ≥øycia spo≥ecznego.
Analiza stanu zagroøenia
Na terenie gminy K≥odawa zamieszkuje 14.048 mieszkaÒcÛw w tym na terenie miasta 7.142. W wieku produkcyjnym na
terenie miasta i gminy zamieszkuje 8394 osoby, nieprodukcyjnym 3642 osÛb, poprodukcyjnym 2012 osÛb. Wed≥ug danych
WojewÛdzkiego UrzÍdu Statystycznego na koniec 2000 roku
stan bezrobocia wynosi≥ 1.092 osoby, co stanowi 13%.
Rada Miejska w 2001 roku ustali≥a na 40 liczbÍ punktÛw
sprzedaøy napojÛw zawierajπcych powyøej 4,5% alkoholu przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy oraz 10
punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych w gastronomii. Aktualnie na terenie gminy alkohol sprzedawany do spoøycia poza
miejscem zakupu sprzedawany jest w 39 punktach, oraz w 7
punktach gastronomicznych. DostÍpnoúÊ napojÛw alkoholowych
na terenie gminy jest znaczna i wynosi 1 punkt (detal i gastronomia) na 280 mieszkaÒcÛw w tym dzieci, m≥odzieø oraz ludzi
po 65 roku øycia.
W roku 2001 Gminna Komisja Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych rozpatrzy≥a 15 nowych wnioskÛw o zdiagnozowanie i zastosowanie leczenia wobec osÛb nadmiernie pijπcych
z≥oøone przez rodziny tych osÛb wzglÍdnie Komisariat Policji, czy
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej. Znaczna iloúÊ nowych wnioskÛw
o leczenie jest wynikiem wspÛ≥dzia≥ania GKRPA z Komisariatem
Policji i Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej, úwiadczy rÛwnieø o zwiÍkszeniu siÍ úwiadomoúci wúrÛd osÛb pijπcych, øe prawid≥owo
prowadzona terapia pozwala trzeüwieÊ, a tym samym zdrowieÊ
wielu alkoholikom. Komisja 4 osoby umieúci≥a za ich zgodπ na
Oddziale Odwykowym Szpitala w Koninie. W stosunku do
4 osÛb wniosek o zastosowanie przymusowego leczenia skierowano do Sπdu Rejonowego w Kole. W trzech przypadkach
orzeczono przymus leczenia. W sta≥ym zainteresowaniu Komisji
by≥y rodziny w ktÛrych stwierdzono problemy alkoholowe w
latach poprzednich. W tym zakresie bardzo dobrze uk≥ada siÍ
wspÛ≥praca z Komisariatem Policji, Straøπ Miejskπ, Oúrodkiem
Pomocy Spo≥ecznej åwietlicπ Socjoterapeutycznπ, K≥odawskim
Stowarzyszeniem ìOaza Trzeüwoúciî i Grupπ AA.
Funkcjonariusze Policji w roku 2001 przeprowadzili 93
interwencje domowe, ktÛrych powodem by≥ alkohol. W zwiπzku
z przemocπ stosowanπ po spoøyciu alkoholu sporzπdzili 10
ìniebieskich kartî. W 17 przypadkach ludzie po spoøyciu alko-
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holu, zak≥Ûcajπcy porzπdek publiczny odwiezieni byli do KoniÒskiej Izby WytrzeüwieÒ. W roku 2001 zawarte zosta≥o porozumienie miÍdzygminne na op≥acanie pobytu ludzi tam dowiezionych przez policjÍ w stosunku do ktÛrych prowadzone dzia≥anie
windykacyjne nie przynios≥o skutku. W roku 2001 gmina op≥aci≥a za pobyt 15 osÛb kwotÍ ñ 2.100 z≥. Na terenie miasta
i gminy zatrzymane by≥y 134 osoby w stanie po spoøyciu
alkoholu, w tym 87, ktÛre kierowa≥y pojazdami.
Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej w K≥odawie obejmuje pomocπ
úrednio oko≥o 60 rodzin w ktÛrych wystÍpuje problem alkoholizmu. W rodzinach tych zamieszkuje oko≥o 70 dzieci.
Od 8 lat na terenie gminy dzia≥a åwietlica Socjoterapeutyczna, ktÛra w roku szkolnym 2000-2001 obejmowa≥a opiekπ 42
dzieci. NadzÛr merytoryczny nad pracπ úwietlicy pe≥ni KoniÒskie
Towarzystwo ìTrzeüwoúÊî w Koninie. Czynna jest 24 godziny
tygodniowo. DzieÊmi zajmujπ siÍ nauczyciele posiadajπcy specjalistyczne wykszta≥cenie oraz psycholog logopeda. åwietlica
realizuje program ìSzansaî, ktÛry wyrÛwnuje szanse edukacyjne
i øyciowe wychowankÛw oraz poprawia ich funkcjonowanie w
rodzinie, szkole i wúrÛd rÛwieúnikÛw. Program kontynuowany
jest w placÛwce od 1995 r.
W lipcu grupa 36 dzieci w tym 6 nie objÍtych pracπ úwietlicy,
wskazanych przez Oúrodek Pomocy Spo≥ecznej, przebywa≥a na
10 dniowym obozie terapeutyczno-wypoczynkowym w Bia≥ym
Dunajcu. Organizatorem obozu by≥a gmina. Prowadzone sπ
rÛwnieø spotkania integracyjne rodzin dzieci objÍtych opiekπ
úwietlicy. W program profilaktyczny w≥πczony jest Klub Sportowy ìGÛrnikî, MiÍdzyszkolny Klub Sportowy ìLiderî, Gminny
Oúrodek Kultury. Gimnazja i Szko≥y Podstawowe oraz zespÛ≥
SzkÛ≥ Ponadpodstawowych. W kaødej szkole pracujπ nauczyciele majπcy przygotowanie do prowadzenia programÛw profilaktycznych. Przeszkolenie odbyli w ramach realizacji Gminnych
ProgramÛw Profilaktyki w latach ubieg≥ych.
Na terenie gminy K≥odawa od trzech lat dzia≥a K≥odawskie
Stowarzyszenie ìOaza Trzeüwoúciî. Stowarzyszenie posiada
w≥asne pomieszczenie, cz≥onkowie spotykajπ siÍ trzy razy w
tygodniu. Majπ moøliwoúÊ skorzystania z pomocy psychologa.
W lipcu br. cz≥onkowie stowarzyszenia byli gospodarzami I K≥odawskiego Dnia Trzeüwoúci. Uczestniczyli w VI Kutnowskich
OgÛlnopolskich spotkaniach Trzeüwoúciowych, Wystawiona przez
stowarzyszenie druøyna pi≥karska zdoby≥a III miejsce w rozgrywkach pi≥karskich.
M≥odzieø szkÛ≥ úrednich bra≥a udzia≥ w spektaklu teatralnym
Teatru Profilaktycznego z Krakowa a nastÍpnie na podstawie
scenariuszy prowadzone by≥y zajÍcia lekcyjne.
Osoby uzaleønione z terenu K≥odawy korzystajπ z terapii
prowadzonej przez Poradnie w Kole a takøe uczestniczπ w
spotkaniach grup AA na terenie K≥odawy. Przy úwietlicy Socjoterapeutycznej funkcjonuje punkt konsultacyjny, z telefonem
kontaktowym.
Podstawowe zadania i kierunki dzia≥ania
Ustawa o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi okreúla zadania gmin w zakresie przeciwdzia≥ania
alkoholizmowi oraz sposoby ich realizacji.
Gmina podejmuje dzia≥ania zmierzajπce do ograniczenia
spoøycia napojÛw alkoholowych, oraz zmiany struktury ich
spoøycia, inicjuje i wspiera przedsiÍwziÍcia majπce na celu
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dzia≥ania na rzecz trzeüwoúci, przeciwdzia≥ania powstawaniu
i usuwania nastÍpstw naduøywania alkoholu a takøe wspieranie
dzia≥alnoúci w tym zakresie organizacji spo≥ecznych i zak≥adÛw
pracy. Gmina ujmuje te zadania w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
Za najwaøniejsze zadania uznaje siÍ:
1. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnych dla osÛb uzaleønionych, zw≥aszcza od alkoholu, oraz
ich rodzin.WspÛ≥dzia≥anie w tym zakresie z Odzia≥em Leczenia UzaleønieÒ Szpitala w Koninie, Poradniπ Leczenia UzaleønieÒ w Kole.
2. Udzielanie pomocy pedagogicznej, prawnej, psychologicznej
rodzinom w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe poprzez spotkania z pedagogami szkolnymi, psychologiem,
prawnikiem, funkcjonariuszem policji oraz utrzymywanie z
tymi rodzinami sta≥ego kontaktu.
3. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy.
4. Ustalenie szczegÛ≥owych zasad wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaøy oraz kontrolÍ przestrzegania zasad obrotu tymi
napojami.
5. Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji, stowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych
takich jak K≥odawskie Stowarzyszenie ìOaza Trzeüwoúciî,
Kluby sportowe, åwietlica Socjoterapeutyczna.
6. Podejmowanie interwencji w zwiπzku z naruszeniem przepisÛw dotyczπcych dostarczania do miejsc sprzedaøy napojÛw
alkoholowych, umieszczaniem w miejscach sprzedaøy informacji o szkodliwoúci spoøywania alkoholu oraz zakazu prowadzenia reklamy napojÛw alkoholowych na terenie gminy,
a takøe sprzedaøy napojÛw alkoholowych osobom, ktÛrych
zachowanie wskazuje, øe znajdujπ siÍ wstanie nietrzeüwoúci,
a takøe osobom do lat 18, na kredyt lub pod zastaw.
Realizacja zadaÒ zwiÍkszenia skutecznoúci profilaktyki
1. ZwiÍkszenie wiedzy m≥odzieøy i doros≥ych w zakresie problemÛw alkoholowych, narkomanii i uzaleønienia od tytoniu.
ñ Przeprowadzenie w gimnazjach na terenie gminy K≥odawa programÛw profilaktycznych na bazie 3 spektakli
Teatru Profilaktycznego w Krakowie.
ñ Realizacja w szko≥ach podstawowych programu ìII Elementarzî.
ñ Prowadzenie dzia≥alnoúci w kierunku promowania wzorÛw stylu øycia bez uzaleønieÒ, organizowanie festynÛw
rodzinnych, Dni Trzeüwoúci, obozÛw terapeutycznych,
spotkaÒ úrodowiskowych.
ñ Wyposaøenie Bibliotek w lekturÍ dotyczπcπ uzaleønieÒ.
ñ Zakup materia≥Ûw edukacyjnych, prenumerata czasopism.
2. Prowadzenie szkoleÒ Cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, nauczycieli realizujπcych
programy profilaktyczne w szko≥ach, w≥aúcicieli i sprzedawcÛw punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych.
3. Doposaøanie úwietlic úrodowiskowych, klubÛw sportowych
stowarzyszeÒ w sprzÍt i urzπdzenia zezwalajπce na prowa-
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dzenie programÛw profilaktycznych, informacyjnych oraz
zagospodarowanie wolnego czasu zw≥aszcza dzieci i m≥odzieøy.
4. Wspomaganie realizacji programu ìSzansaî w úwietlicy
Socjoterapeutycznej wspÛ≥dzia≥anie w tym zakresie z KoniÒskim Towarzystwem ìTrzeüwoúÊî.
5. Zorganizowanie obozu terapeutyczno-wypoczynkowego i finansowanie udzia≥u w obozach terapeutyczno-wypoczynkowych zw≥aszcza dla dzieci i m≥odzieøy.
Zadania okreúlone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych Gmina realizuje poprzez
powo≥anπ przez Zarzπd Miejski, Gminnπ KomisjÍ Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych, K≥odawskiego Stowarzyszenia ìOaza
Trzeüwoúciî i KlubÛw Anonimowych AlkoholikÛw, a takøe wspÛ≥dzia≥ajπc w tym zakresie z Oúrodkiem Pomocy Spo≥ecznej,
Policjπ, Straøπ Miejskπ, Gminnym Oúrodkiem Kultury, szko≥ami,
Koúcio≥em Katolickim, Klubami Sportowymi, organizacjami spo≥ecznymi.
Do obowiπzkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych naleøy w szczegÛlnoúci:
1. Opracowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
2. Diagnozowanie klientÛw w przedmiocie uzaleønieÒ.
3. Prowadzenie wywiadÛw úrodowiskowych.
4. Prowadzenie dokumentacji komisji.
5. Obs≥uga dyøurÛw komisji w punkcie konsultacyjnym.
6. Udzia≥ w prowadzonych kontrolach.
7. Inicjowanie dzia≥aÒ w zakresie zwiÍkszenia dostÍpnoúci terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od
alkoholu oraz podejmowanie czynnoúci zmierzajπcych do
orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzaleønionej od
alkoholu obowiπzku poddania siÍ leczeniu w zak≥adzie lecznictwa odwykowego, lub podjÍcia leczenia ambulatoryjnego
w miejscu zamieszkania.
8. WspÛ≥dzia≥anie z rodzinπ osoby uzaleønionej od alkoholu
w kierunku przygotowania jej do pomocy w terapii uzaleønienia.
OrganizacjÍ i tryb pracy Gminnej Komisji Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych okreúla Regulamin stanowiπcy za≥πcznik do Uchwa≥y Nr 165/2001 Zarzπdu Miejskiego z dnia
7 listopada 2001 r. w K≥odawie w sprawie powo≥ania GKRPA.
Za udzia≥ w pracy komisji przys≥uguje cz≥onkom wynagrodzenie
w wysokoúci 10% najniøszego wynagrodzenia w uspo≥ecznionych zak≥adach pracy.
Posiedzenia komisji powinny odbywaÊ siÍ w miarÍ moøliwoúci w godzinach popo≥udniowych lub w dniach wolnych od
pracy.
Zamiejscowym cz≥onkom komisji przys≥uguje niezaleønie od
wynagrodzenia zwrot kosztÛw podrÛøy na zasadach ustalonych
dla pracownikÛw paÒstwowych jednostek organizacyjnych dotyczπcych naleønoúci za czas podrÛøy s≥uøbowych na obszarze
kraju.
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Za≥πcznik Nr 1
do GPPiRPA na 2002 r.
Zasady wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na
miejscu lub poza miejscem sprzedaøy oraz przeprowadzania
kontroli w zakresie przestrzegania obrotu tymi napojami.

1. Zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaøy
wydaje siÍ oddzielnie na nastÍpujπce rodzaje tych napojÛw:
1) do 4,5% zawartoúci alkoholu oraz na piwo,
2) powyøej 4,5% do 18% zawartoúci alkoholu,
3) powyøej 18% zawartoúci alkoholu.
2. Zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia poza miejscem sprzedaøy wydaje siÍ tylko
wtedy, gdy punkt sprzedaøy spe≥nia warunki sprzedaøy i
usytuowania odpowiadajπce zasadom okreúlonym przez RadÍ
Miejskπ.
3. Zezwolenia na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych spoøycia w miejscu zakupu wydaje siÍ
na czas oznaczony, nie krÛtszy niø 4 lata, a w przypadku
sprzedaøy napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia poza miejscem zakupu, nie krÛtszy niø 2 lata.
4. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaø lub podawanie
do spoøycia napojÛw alkoholowych sk≥ada siÍ w UrzÍdzie
Miasta i Gminy.
5. Wniosek powinien zawieraÊ:
1) nazwisko i imiÍ, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
2) adres punktu sprzedaøy detalicznej lub zak≥adu gastronomicznego,
3) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
4) podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania
podmiotu gospodarczego.
6. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
1) wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny
odpis z w≥aúciwego rejestru,
2) tytu≥ prawny do lokalu,
3) pozytywnπ opinie sanitarnπ w przypadku zak≥adu gastronomicznego.
7. W oparciu o otrzymany wniosek pracownik UrzÍdu Miasta
i Gminy przeprowadza wizjÍ we wnioskowanym miejscu
sprzedaøy pod kπtem zgodnoúci usytuowania punktu i warunkach sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlonych w
ustawie o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi, po czym sporzπdza protokÛ≥ z wizji.
8. Zebrany materia≥ przekazuje siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
9. Na podstawie opinii Zarzπdu Miejskiego wydawane sπ decyzje administracyjne.

Zasady wydawania zezwoleÒ jednorazowych
1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaø
napojÛw alkoholowych sk≥adane sπ w UrzÍdzie Miasta
i Gminy.
2. Wniosek powinien zawieraÊ:
1) nazwisko i imiÍ, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
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2) adres punktu sprzedaøy detalicznej lub zak≥adu gastronomicznego,
3) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
4) podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania
podmiotu gospodarczego.
3. Do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
1) wpis do ewidencji dzia≥alnoúci gospodarczej lub aktualny
odpis z w≥aúciwego rejestru,
2) kserokopie zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych z wyjπtkiem Ochotniczych Straøy Poøarnych.
4. Zebrany materia≥ terenu na sprzedaø napojÛw alkoholowych
w czasie organizowanej imprezy na wolnym powietrzu.
5. Zezwolenia na jednorazowπ sprzedaø napojÛw alkoholowych
wydawane jest w formie decyzji administracyjnej na okres
do 2 dni.

Zasady cofania zezwoleÒ
1. Zezwolenie cofa siÍ, jeøeli zachodzπ przes≥anki okreúlone w
art. 18 ust. 6 pkt 1-7 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi i zosta≥y potwierdzone co
najmniej jednym z niøej wymienionych dokumentÛw:
1) protoko≥em policji,
2) protoko≥em z kontroli dokonanej przez Gminnπ KomisjÍ
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
3) orzeczeniem w≥aúciwego organu kontroli paÒstwowej
np. PaÒstwowej Inspekcji Handlowej, UrzÍdu Kontroli
Skarbowej,
4) zeznaniami úwiadkÛw z≥oøonymi w postÍpowaniu administracyjnym.
2. W postÍpowaniu administracyjnym przy cofniÍciu zezwolenia naleøy uwzglÍdniÊ:
1) wyniki przeprowadzonych kontroli,
2) co najmniej dwukrotnie udokumentowanie przypadkÛw,
o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 6 pkt 2 i 4 ustawy
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.
3. W przypadkach, o ktÛrych mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, cofniÍcie
zezwolenia wymaga zasiÍgniÍcia opinii Gminnej Komisji
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
4. Zezwolenie cofane jest w formie decyzji administracyjnej.

Ustalenia koÒcowe
1. èrÛd≥em finansowania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych sπ op≥aty za korzystanie z zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw alkoholowych.
2. Ustalenie na terenie gminy iloúci punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych powyøej 4,5% zawartoúci alkoholu oraz
zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúla Uchwa≥a Nr 297/2001 Rady
Miejskiej w K≥odawie z dnia 23 paüdziernika 2001 r.
3. Sk≥ad osobowy Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych okreúla Uchwa≥a Nr 165/2001 Zarzπdu Miejskiego w K≥odawie z dnia 7 listopada 2001 r.
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Za≥πcznik Nr 2
do GPPiRPA na 2002 r.
Preliminarz kosztÛw zwiπzanych z realizacjπ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na 2002 r.
1. ZwiÍkszenie wiedzy m≥odzieøy i doros≥ych w zakresie problemÛw alkoholowych, narkomanii i uzaleønienia od tytoniu.
ñ Przeprowadzenie w gimnazjach na terenie gminy K≥odawa programÛw profilaktycznych na bazie 3 spektakli
Teatru Profilaktycznego w Krakowie.
ñ Realizacja w szko≥ach podstawowych programu ìII Elementarzî.
ñ Prowadzenie dzia≥alnoúci w kierunku promowania wzorÛw stylu øycia bez uzaleønieÒ, organizowanie festynÛw
rodzinnych, Dni Trzeüwoúci, obozÛw, terapeutycznych,
spotkaÒ úrodowiskowych.
ñ Wyposaøenie Bibliotek w lekturÍ dotyczπcπ uzaleønieÒ.
ñ Zakup materia≥Ûw edukacyjnych, prenumerata czasopism.
koszty 24.000
2. Przeprowadzenie szkoleÒ Cz≥onkÛw Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, nauczycieli realizujπcych
programy profilaktyczne w szko≥ach, w≥aúcicieli i sprzedawcÛw punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych.
koszty 19.000
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3. Doposaøenie úwietlic úrodowiskowych i klubÛw sportowych
w sprzÍt i urzπdzenia zezwalajπce na prowadzenie programÛw profilaktycznych, informacyjnych, zagospodarowanie
wolnego czasu zw≥aszcza dzieci i m≥odzieøy.
Wspomaganie realizacji programu ìSzansaî w úwietlicy
Socjoterapeutycznej wspÛ≥dzia≥anie w tym zakresie z KoniÒskim Towarzystwem ìTrzeüwoúÊî.
koszty 47.000
4. Zorganizowanie obozu terapeutyczno-wypoczynkowego i finansowanie udzia≥u w obozach terapeutyczno-wypoczynkowych zw≥aszcza dla dzieci i m≥odzieøy.
koszty 12.000
5. Wynagrodzenie dla psychologa cz≥onkÛw GKRPA, specjalistÛw (umowy zlecenia sta≥e i jednorazowe). koszty 9.000
6. Pozosta≥e wydatki: czynsz, koszty energii elektrycznej, op≥aty
za wodÍ i úcieki, telefony, delegacje, utrzymanie sprzÍtu
zakup materia≥Ûw biurowych, zakup paliwa dla policji (kontrole, interwencje domowe) inne materia≥y do realizacji
programu.
koszty 9.000
Razem koszty zwiπzane z realizacjπ GPPiRPA

120.000

Planowane wp≥ywy za korzystanie z zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych na 2002 r.
120.000 z≥.
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UCHWA£A Nr 323/2001 RADY MIEJSKIEJ W K£ODAWIE
z dnia 27 grudnia 2001 r.
zmieniajπca uchwa≥Í w sprawie op≥at za wystawianie úwiadectw miejsca pochodzenia zwierzπt oraz za znakowanie zwierzπt
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591) i art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r.
o zwalczaniu chorÛb zakaünych zwierzπt, badaniu zwierzπt rzeünych i miÍsa oraz o PaÒstwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz.U.
z 1999 r. Nr 66, poz. 752, z 2001 r. Nr 29, poz. 320) Rada
Miejska w K≥odawie uchwala, co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr 79/99 Rady Miejskiej w K≥odawie z dnia 31 maja
1999 r. w sprawie op≥at za wystawianie úwiadectw miejsca
pochodzenia zwierzπt oraz za znakowanie zwierzπt wprowadza
siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w ß1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
ì3) za znakowanie zwierzπt (byd≥a, owiec, kÛz, úwiÒ) w
formie znaku identyfikacyjnego ñ kolczyka ñ za 1 szt. ñ
1,60 z≥.
2) skreúla siÍ ß2.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
K≥odawie.
ß3
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14ñtu dni od dnia
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a podlega podaniu do publicznej wiadomoúci poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Miasta i Gminy w K≥odawie, w so≥ectwach oraz opublikowaniu w Biuletynie Informacyjnym Zarzπdu Miejskiego w
K≥odawie.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Antoni Sikorski
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UCHWA£A Nr XIX/141/01 RADY GMINY KACZORY
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu Gminy Kaczory na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996
r. Nr 13, poz. 74 z pÛün. zm.), art. 122, art. 124 ust. 1 pkt 1,
2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, ust. 2 pkt 1 i 2, ust. 3, art. 128 ust. 2
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z pÛün. zm.), oraz art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U.
Nr 62 poz. 627) Rada Gminy Kaczory uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ dochody w budøecie Gminy Kaczory w wysokoúci
10.425,326,00 z≥ zgodnie z za≥πcznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,w tym na:
ñ zadania z zakresu administracji rzπdowej ñ zlecone
702.480,00 z≥
ñ dotacje celowe otrzymane na zadania bieøπce realizowane
na podstawie porozumieÒ (umÛw) pomiÍdzy jednostkami
samorzπdu terytorialnego
7.900,00 z≥
ñ dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ
zadaÒ w≥asnych
10.208,00 z≥
ß2
1. Uchwala siÍ wydatki w budøecie Gminy Kaczory w wysokoúci
11.083.326,00 z≥
zgodnie z za≥πcznikiem nr 2 do niniejszej uchwa≥y
w tym:
a) wydatki bieøπce
8.683.326,00 z≥
w tym:
ñ wydatki na wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeÒ
4.964.284,00 z≥
ñ obs≥uga d≥ugu
200.000,00 z≥
ñ dotacje
260.000,00 z≥
b) wydatki majπtkowe
2.400.000,00 z≥
zgodnie z za≥πcznikiem nr 2 do niniejszej uchwa≥y.

ß5
Uchwala siÍ dochody i wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ
z zakresu administracji rzπdowych i innych zadaÒ zleconych
ustawami:
ñ dochody
9.000,00 z≥
ñ wydatki
702.480,00 z≥
oraz uchwala siÍ wydatki zadaÒ wspÛlnych miÍdzy jednostkami
samorzπdu terytorialnego w kwocie
7.900 z≥
zgodnie z za≥πcznikiem nr 4 do niniejszej uchwa≥y.
ß6
1. Uchwala siÍ dotacje otrzymane do budøetu w kwocie
720.588,00 z≥
w tym dotacje na zadania wspÛlne (z powiatu)
7.900,00 z≥
oraz dotacje przekazywane z budøetu w kwocie
260.000,00 z≥
zgodnie z za≥πcznikiem nr 5.
ß7
Uchwala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw Gminnego Funduszu
Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej na 2002 rok ñ
zgodnie z za≥πcznikiem nr 6 do niniejszej uchwa≥y
ß8
Uchwala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw zak≥adÛw budøetowych i úrodkÛw specjalnych zgodnie z za≥πcznikiem nr 7 do
niniejszej uchwa≥y.
ß9
Ustala siÍ dochody z tytu≥u wydanych zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych i wydatki na realizacjÍ gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych. Program stanowi za≥πcznik nr 8 do niniejszej uchwa≥y.

ß3
1. Pokryciem deficytu ustalonego w wysokoúci 658.000,00 z≥
bÍdzie kredyt w kwocie 1.000.000,00 z≥ zaciπgniÍty w
banku.
2. Przeznacza siÍ kwotÍ 342.000 z≥ z dochodÛw w≥asnych na
sp≥atÍ kredytÛw zaciπgniÍtych w Banku PKO S.A. Pi≥a, w
Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Pile oraz w Banku
SpÛ≥dzielczym w Chodzieøy.
3. Rozliczenie przychodÛw i rozchodÛw zwiπzanych z finansowaniem niedoboru i rozdysponowanie nadwyøki zawiera
za≥πcznik nr 3 do niniejszej uchwa≥y.

ß10
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy Kaczory do:
1. Zaciπgania poøyczek i kredytÛw krÛtkoterminowych na pokrycie wystÍpujπcego w ciπgu roku budøetowego deficytu
jednostki w wysokoúci
200.000,00 z≥
2. Dokonywania zmian w planie wydatkÛw bieøπcych miÍdzy
rozdzia≥ami i paragrafami w ramach dzia≥u.
3. Okreúla siÍ wysokoúÊ sumy do ktÛrej Zarzπd moøe samodzielnie zaciπgaÊ zobowiπzanie na kwotÍ 800.000,00 z≥
4. Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do zaciπgania d≥ugu i sp≥at
zobowiπzaÒ do wysokoúci okreúlonej w budøecie.

ß4
Uchwala siÍ rezerwÍ ogÛlnπ w kwocie

ß11
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Gminy Kaczory.

6.289,00 z≥
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ß12
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia z mocπ obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 roku i podlega og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. Stefan Kowal

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Rady Gminy Kaczory
Nr XIX/141/2001z dnia 28.12.2001 r.

PLAN DOCHOD”W NA 2002 ROK
Stan na dzieÒ 28.12.2001
Zadania własne
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01095
083
700
70005
047

075

077
750
75011

201

232

75056

201

751

75101

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpływy z usług
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd,
użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własności nieruchomości
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa

Zad. zlec. na
podst. poroz. i
fund. cel.

Ogółem

2.000,00
2.000,00
2.000,00
664.000,00
664.000,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
664.000,00
664.000,00

14.000,00

14.000,00

250.000,00

250.000,00

400.000,00

400.000,00
83.200,00
64.500,00
56.600,00

83.200,00
64.500,00
56.600,00

7.900,00

7.900,00

18.700,00
18.700,00

18.700,00
18.700,00

980,00

980,00

980,00

980,00
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201

754
75414

201

756
75601
035

75615

031
032
033
034
091

75616

031
032
033
034
036
037
043
045
050
091
75618
041
75621
001
002
758
75801
292

ó 2249 ó

Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Wpływy z podatku dochodowego od
osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej
osób fizycznych, opłacany w formie
karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
Podatek od czynności
cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód budżetu
państwa
Podatek dochodowy od osób
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej
dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu
państwa

Poz. 649

980,00

980,00

600,00

600,00

600,00
600,00

600,00
600,00

4.100.194,00

4.100.194,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

1.221.000,00

1.221.000,00

1.150.000,00
15.000,00
36.000,00
10.000,00
10.000,00

1.150.000,00
15.000,00
36.000,00
10.000,00
10.000,00

1.282.000,00

1.282.000,00

830.000,00
150.000,00
4.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00

830.000,00
150.000,00
4.000,00
200.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
5.000,00

60.000,00

60.000,00

10.000,00

10.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00
1.547.194,00

30.000,00
1.547.194,00

1.527.194,00

1.527.194,00

20.000,00

20.000,00

4.706.749,00
4.220.749,00

4.706.749,00
4.220.749,00

4.220.749,00

4.220.749,00
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75802
292
75805
292
292
801
80101
083
092
80195
203
851
85154
048
853
85313

201

85314

201

85316

201

85319

201

85328
083
854
85404
083
85414
083
900

ó 2250 ó

Część podstawowa subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Część rekompensująca subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Subwencje ogólne z budżetu
państwa
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin)
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wpływy z opłat za zezwolenie na
sprzedaż alkoholu
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Wpływy z usług
Stołówki szkolne
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska

Poz. 649

3.137,00

3.137,00

3.137,00

3.137,00

482.658,00

482.658,00

407.658,00

407.658,00

75.000,00

75.000,00

31.708,00
21.500,00
18.500,00
3.000,00
10.208,00
10.208,00

31.708,00
21.500,00
18.500,00
3.000,00
10.208,00
10.208,00

95.000,00
95.000,00
95.000,00

95.000,00
95.000,00
95.000,00

9.600,00

625.600,00
31.500,00

635.200,00
31.500,00

31.500,00

31.500,00

499.700,00

499.700,00

499.700,00

499.700,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

83.200,00
83.200,00

83.200,00
83.200,00

9.600,00

9.600,00

9.600,00
95.900,00
90.000,00
90.000,00
5.900,00
5.900,00
10.000,00

9.600,00
95.900,00
90.000,00
90.000,00
5.900,00
5.900,00
10.000,00
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ó 2251 ó

Ochrona powietrza atmosferycznego
i klimatu
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

90005
046
Razem:

Poz. 649

10.000,00

10.000,00

10.000,00
9.714.946,00

710.380,00

10.000,00
10.425.326,00

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Rady Gminy Kaczory
Nr XIX/141/2001
z dnia 28.12.2001 r.
PLAN WYDATK”W DLA GMINY KACZORY NA 2002 ROK
Stan na dzieÒ 28.12.2001
Dział

Rozdział

Paragraf

010
01010
6050
01030
2850
600
60014

6300

60016
4210
4270
4300
6050
700
70005
4210
4260
4270
4300
4430
750
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4410
4440
75022

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i
kanalizacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Izby Rolnicze
Wpłaty Gmin na rzecz Izb Rolniczych w
wysokości
2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu
terytorialnego na dofinansowanie
własnych zadań inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomościami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)

Zadania własne

Zad. zlec. na
podst. poroz.
i fund. cel.

Ogółem

1.003.300,00
1.000.000,00

1.003.300,00
1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

3.300,00
3.300,00

3.300,00
3.300,00

872.000,00
600.000,00
600.000,00

872.000,00
600.000,00
600.000,00

272.000,00
15.000,00
142.000,00
15.000,00
100.000,00

272.000,00
15.000,00
142.000,00
15.000,00
100.000,00

200.000,00
200.000,00

200.000,00
200.000,00

20.000,00
80.000,00
40.000,00
50.000,00
10.000,00
1.300.000,00

20.000,00
80.000,00
40.000,00
50.000,00
10.000,00
1.383.200,00
64.500,00
47.000,00
4.500,00
9.260,00
1.310,00
280,00
200,00
1.950,00

115.000,00

83.200,00
64.500,00
47.000,00
4.500,00
9.260,00
1.310,00
280,00
200,00
1.950,00

115.000,00
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3030
4210
4410
75023
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4530
75053
3030
4210
4300
4410
75056
4010
4110
4120
4210
4410
75095
3030
4100
4210
751
75101
3030
4210
754
75412
3030
4110
4210
4260
4300
4410
4430
75414
4210
757
75702

ó 2252 ó

Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Podatek od towarów i usług (VAT)
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Spis powszechny i inne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne
Zakup materiałów i wyposażenia
Urzędy Naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw
oraz sądownictwa
Urzędy Naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego

Poz. 649

110.000,00

110.000,00

4.000,00
1.000,00
1.100.000,00

4.000,00
1.000,00
1.100.000,00

680.000,00
52.000,00
120.000,00
14.000,00
70.000,00
6.000,00
20.000,00
70.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00

680.000,00
52.000,00
120.000,00
14.000,00
70.000,00
6.000,00
20.000,00
70.000,00
30.000,00
15.000,00
15.000,00

8.000,00
10.000,00

8.000,00
10.000,00

5.000,00

5.000,00

3.000,00
1.500,00
500,00

3.000,00
1.500,00
500,00
18.700,00
10.000,00
1.785,00
245,00
6.370,00
300,00
75.000,00
45.000,00

18.700,00
10.000,00
1.785,00
245,00
6.370,00
300,00
75.000,00
45.000,00
28.000,00
2.000,00

70.000,00

980,00

28.000,00
2.000,00
980,00

980,00

980,00

680,00

680,00

300,00
600,00

300,00
70.000,00

70.000,00
30.000,00

70.000,00
30.000,00

1.000,00
20.000,00
7.000,00
5.000,00
500,00
6.500,00

1.000,00
20.000,00
7.000,00
5.000,00
500,00
6.500,00
600,00
600,00
200.000,00
200.000,00

600,00
600,00
200.000,00
200.000,00
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2980
758
75814
2980
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
80113
4300
80114
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4430
4440
80146
4300

ó 2253 ó

Poz. 649

Pozostałe rozliczenia z bankami
Różne rozliczenia
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe rozliczenia z bankami
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne

200.000,00
16.289,00
10.000,00
10.000,00
6.289,00
6.289,00
4.921.117,00
3.419.933,00
142.300,00

200.000,00
16.289,00
10.000,00
10.000,00
6.289,00
6.289,00
4.921.117,00
3.419.933,00
142.300,00

1.555.600,00
130.000,00
320.000,00
44.000,00
150.060,00
20.000,00

1.555.600,00
130.000,00
320.000,00
44.000,00
150.060,00
20.000,00

130.000,00
69.300,00
60.000,00
1.500,00
4.400,00
92.773,00

130.000,00
69.300,00
60.000,00
1.500,00
4.400,00
92.773,00

700.000,00

700.000,00

1.137.117,00
50.000,00

1.137.117,00
50.000,00

631.494,00
40.500,00

631.494,00
40.500,00

Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
Zespoły ekonomiczno–administracyjne
szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Placówki dokształcania i doskonalenia
nauczycieli
Zakup usług pozostałych

128.000,00
17.000,00
155.172,00
1.000,00

128.000,00
17.000,00
155.172,00
1.000,00

40.000,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
483,00
38.468,00

40.000,00
10.000,00
15.000,00
1.000,00
483,00
38.468,00

160.000,00
160.000,00
175.606,00

160.000,00
160.000,00
175.606,00

119.858,00
8.550,00
21.600,00
2.960,00
8.500,00
1.500,00
5.975,00
3.500,00
525,00
2.638,00

119.858,00
8.550,00
21.600,00
2.960,00
8.500,00
1.500,00
5.975,00
3.500,00
525,00
2.638,00

18.253,00

18.253,00

18.253,00

18.253,00
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80195
4440
803
80309
3210
851
85154
3030
4210
4270
4300
85195
3030
853
85313
4130
85314
3110
4110
85315
3110
85316
3110
85319
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
85395
3110
854
85401
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4440
85404
3020
4010
4040
4110
4120

ó 2254 ó

Pozostała działalność
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Szkolnictwo wyższe
Pomoc materialna dla studentów
Stypendia i zasiłki dla studentów
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Opieka Społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Świadczenia społeczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Edukacja opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Poz. 649

10.208,00
10.208,00

10.208,00
10.208,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
98.000,00
95.000,00
5.000,00

50.000,00
50.000,00
50.000,00
98.000,00
95.000,00
5.000,00

25.000,00
5.000,00
60.000,00
3.000,00
3.000,00

25.000,00
5.000,00
60.000,00
3.000,00
3.000,00

185.000,00

50.000,00
50.000,00

625.600,00
31.500,00

810.600,00
31.500,00

31.500,00
499.700,00

31.500,00
549.700,00

469.100,00
30.600,00

11.200,00

519.100,00
30.600,00
35.000,00
35.000,00
11.200,00

11.200,00
83.200,00
55.000,00
5.000,00
10.700,00
1.500,00
2.600,00
2.400,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00

11.200,00
163.200,00
110.000,00
9.000,00
21.200,00
2.950,00
7.600,00
5.200,00
3.200,00
1.300,00
2.750,00

35.000,00
35.000,00

80.000,00
55.000,00
4.000,00
10.500,00
1.450,00
5.000,00
2.800,00
200,00
300,00
750,00
20.000,00
20.000,00
1.037.240,00
37.240,00
21.690,00
1.800,00
3.780,00
520,00
4.000,00
3.500,00
1.000,00
950,00

20.000,00
20.000,00
1.037.240,00
37.240,00
21.690,00
1.800,00
3.780,00
520,00
4.000,00
3.500,00
1.000,00
950,00

1.000.000,00
38.508,00

1.000.000,00
38.508,00

587.290,00
50.492,00
120.000,00
16.300,00

587.290,00
50.492,00
120.000,00
16.300,00
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4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
900
90015
4260
4270
921
92109
2550
92116
2550
926
92605
4210
4260
4270
4300
4430

ó 2255 ó

Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
instytucji kultury
Biblioteki
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki

Razem

Poz. 649

50.508,00
20.000,00

50.508,00
20.000,00

47.200,00
10.000,00
26.000,00
500,00
455,00
32.747,00

47.200,00
10.000,00
26.000,00
500,00
455,00
32.747,00

85.000,00

85.000,00

85.000,00
60.000,00
25.000,00
260.000,00

85.000,00
60.000,00
25.000,00
260.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

75.000,00
75.000,00

75.000,00
75.000,00

30.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
10.372.946,00

30.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
20.000,00
11.083.326,00

710.380,00

Za≥πcznik Nr 3
Do Uchwa≥y Nr XIX/141/2001
Rady Gminy Kaczory
z dnia 28.12.2001 r.

Przychody
ß952 Przychody z zaciπgniÍtych poøyczek
i kredytÛw na rynku krajowym

1.000.000,00

ß992 Sp≥aty otrzymanych krajowych poøyczek i kredytÛw
Razem:

RÛønica:

342.000,00
1.000.000,00

658.000,00 z≥

Rozchody

342.000,00
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Za≥πcznik Nr 4
Do Uchwa≥y Nr XIX/141/2001
Rady Gminy Kaczory
z dnia 28.12.2001 r.
PLAN DOCHOD”W NA 2002 ROK DLA GMINY KACZORY
zwiπzanych z realizacjπ zadaÒ z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych jednostce samorzπdu terytorialnego ustawami
Dział
750

Rozdział
75011

Paragraf
236

9.000,00 zł

Plan wydatkÛw dla Gminy Kaczory na 2001 rok
Dział

Rozdział

Paragraf

750

Administracja publiczna
75011
4010
4040
4110
4120
4210
4410
4440
75056
4010
4110
4120
4210
4410

751
75101
3030
4210
754
75414
4210
853
85313
4130
85314
3110
4110
85316
3110
85319
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
Razem:

Nazwa

Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Spis powszechny i inne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Podróże służbowe krajowe
Urzędy Naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw oraz
sądownictwa
Urzędy Naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony praw
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Opieka Społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz Składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Świadczenia społeczne
Ośrodek Pomocy Społecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych

Zad. z zakresu adm.
rządowej zlecone
ustawami
75.300,00
56.600,00
41.000,00
4.000,00
8.100,00
1.150,00
200,00
200,00

Na podst.
poroz.
7.900,00
7.900,00
6.000,00
500,00
1.160,00
160,00
80,00

1.950,00
18.700,00
10.000,00
1.785,00
245.00
6.370,00
300,00
980,00

980,00
680,00
300,00
600,00
600,00
600,00
625.600,00
31.500,00

31.500,00
499.700,00
469.100,00
30.600,00
11.200,00
11.200,00
83.200,00
55.000,00
5.000,00
10.700,00
1.500,00
2.600,00
2.400,00
3.000,00
1.000,00
2.000,00
702.480,00

7.900,00
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Za≥πcznik Nr 5
do Uchwa≥y Nr XIX/141/2001
Rady Gminy Kaczory
z dnia 28.12.2001 r.
I.

Plan dotacji celowych otrzymanych z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
Stan na dzieÒ 28.12.2001
Dział

Rozdział

Paragraf

750
75011

201

75056

201

751

75101

201

754
75414

201

853
85313

201

85314

201

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

Zadania własne

Zad. zlec. na
podst. poroz. i
fund. cel.
75.300,00
56.600,00
56.600,00

Ogółem
75.300,00
56.600,00
56.600,00

18.700,00
18.700,00

18.700,00
18.700,00

980,00

980,00

980,00

980,00

980,00

980,00

600,00

600,00

600,00
600,00

600,00
600,00

625.600,00
31.500,00

625.200,00
31.500,00

31.500,00

31.500,00

499.700,00

499.700,00

499.700,00

499.700,00
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85316

201

85319

201
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Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami

Razem:

0,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

11.200,00

83.200,00
83.200,00

83.200,00
83.200,00

702.480,00

702.480,00

II. Plan dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieøπce realizowane na podstawie porozumieÒ
Stan na dzieÒ 28.12.2001
Dział

Rozdział

Paragraf

750
75011

232

Nazwa

Zadania własne

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z powiatu
na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego

Razem:

Zad. zlec. na
podst. poroz. i
fund. cel.
7.900,00
7.900,00
7.900,00

0,00

7.900,00

Ogółem
7.900,00
7.900,00
7.900,00

7.900,00

III. Plan dotacji przekazanych z budøetu dla instytucji kultury
Stan na dzieÒ 28.12.2001
Dział

Rozdział

Paragraf

921
92109
2550
92116
2550
Razem:

Nazwa
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
instytucji kultury
Biblioteki
Dotacje podmiotowe z budżetu dla
instytucji kultury

Zadania własne

Zad. zlec. na
podst. poroz.
i fund. cel.

Ogółem

260.000,00

260.000,00

150.000,00
150.000,00

150.000,00
150.000,00

110.000,00
110.000,00

110.000,00
110.000,00

260.000,00

0,00

260.000,00

Za≥πcznik Nr 6
do Uchwa≥y Nr XIX/141/2001
Rady Gminy Kaczory
z dnia 28.12.2001 r.
PLAN FUNDUSZU OCHRONY åRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 ROK
1) Przychody
Dzia≥ 900 Rozdzia≥ 90011
ñ wp≥ywy ze sk≥adowania odpadÛw, oraz wp≥ywy z tytu≥u kar i op≥at (ß069) z terenu naszej gminy na kwotÍ 70.000,00 z≥
2) Wydatki
Dzia≥ 900 Rozdzia≥ 90011
na kwotÍ
70.000,00 z≥
przeznacza siÍ wydatki na przebudowÍ kot≥owni wÍglowej na gazowπ w nastÍpujπcych budynkach ß4270
ñ Szko≥a Podstawowa w Rzadkowie, Zelgniewie,
ñ Domy Kultury: Dziembowo, DziembÛwko, Smi≥owo, Brodna, Jeziorki, Zelgniewo
ñ Przedszkole Dziembowo, DziembÛwko, Smi≥owo
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Za≥πcznik Nr 7
Do Uchwa≥y Nr XIX/141/2001
Rady Gminy Kaczory
z dnia.28.12.2001 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAK£AD”W BUDØETOWYCH, åRODK”W SPECJALNYCH NA 2002 ROK
Zak≥ad Us≥ug Wodnych i Kanalizacyjnych w Kaczorach ñ Zak≥ad budøetowy
Dzia≥ 010 Rolnictwo i ≥owiectwo
Rozdzia≥ 01010
1) Przychody ogÛ≥em
W tym dotacje z budøetu
2) Wydatki ogÛ≥em
w tym
wynagrodzenie i pochodne: kwota

605.700,00 z≥ wp≥ywy ze sprzedaøy wody i úciekÛw
ñ
605.700,00 z≥
207.300,00 z≥

årodki specjalne
Dzia≥ 600 Transport i ≥πcznoúÊ
Rozdzia≥ 60016
1) Przychody ß083
2) Rozchody ß4270

10.000,00 z≥ op≥aty za zajÍcie pasa drogowego
10.000,00 z≥ remonty i modernizacja drÛg.

Dzia≥ 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdzia≥ 85401 åwietlice szkolne
1) Przychody
w tym dotacje z budøetu

42.940,00 z≥
ñ

2) Rozchody
w tym na wynagrodzenie
Dzia≥ 854 Przedszkola (wyøywienie dzieci)
1) Przychody
w tym dotacje z budøetu
2) Rozchody
w tym na wynagrodzenie

42.940,00 z≥
ñ
134.125,00 z≥
ñ
134.125,00 z≥
ñ

Za≥πcznik Nr 8
do Uchwa≥y Nr XIX/141/2001
Rady Gminy Kaczory
z dnia 28.12.2001 r.
DOCHODY I WYDATKI PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002
Dochody:
Dzia≥ 851 rozdzia≥ 85154 ß048 kwota
Wydatki:
Dzia≥ 851
Rozdzia≥ 85154

Razem

ß3030
ß4210
ß4270
ß4300

95.000,00 z≥

5.000,00
25.000,00
5.000,00
60.000,00

z≥
z≥
z≥
z≥

95.000,00 z≥
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UCHWA£A Nr XXXIV/251/01 RADY GMINY W £UBOWIE
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu gminy na 2002 rok
Rada Gminy w £ubowie dzia≥ajπc na podstawie art. 18 ust.
2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. ze
zmianami), oraz art. 109, 116, 122, 124, 128 ust. 2 z ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ dochody gminy na 2002 rok w wysokoúci:
6.974.679,00 z≥
w tym:
z dotacji celowej otrzymanej z budøetu paÒstwa na realizacjÍ
zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych
zadaÒ zleconych gminie ustawami w wysokoúci:
333.196,00 z≥
zgodnie z za≥πcznikami Nr 1, 3.
ß2
Okreúla siÍ wydatki gminy na 2002 rok w wysokoúci:
6.809.179,00 z≥
w tym:
na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami w wysokoúci:
333.196,00 z≥
zgodnie z za≥πcznikami Nr 2, 3.
ß3
NadwyøkÍ dochodÛw nad wydatkami w kwocie165.500,00 z≥
przeznacza siÍ na sp≥atÍ kredytÛw i poøyczek, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4.

ß4
Tworzy siÍ rezerwÍ ogÛlnπ w wysokoúci

30.000,00 z≥.

ß5
Okreúla siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych w wysokoúci 60.000,00 z≥ i wydatki na
realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w wysokoúci
60.000,00 z≥.
ß6
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do zaciπgania kredytÛw i poøyczek
krÛtkoterminowych do wysokoúci 200.000,00 z≥ na pokrycie
wystÍpujπcego w ciπgu roku budøetowego deficytu budøetu
oraz sp≥aty zobowiπzaÒ, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4.
ß7
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do dokonywania przeniesieÒ planowanych wydatkÛw miÍdzy rozdzia≥ami i paragrafami w ramach danego dzia≥u.
ß8
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß9
Uchwa≥a podlega publikacji w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i obowiπzuje od dnia 1.01.2002 r.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) Krzysztof Zobel

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXIV/251/2001
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 27.12.2001 roku
PLAN DOCHOD”W BUDØETU GMINY NA 2002 ROK
Dział
010

Rozdział

§

01010
629

Treść
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z
innych źródeł

Kwota
426.000
210.000
210.000

w tym:
01006
083
01022

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
Wpływy z usług
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe
pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach
pochodzenia zwierzęcego

210.000
210.000
6.000
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049
020
w tym:
02095

ó 2261 ó

Wpływy z innych opłat
Leśnictwo

Poz. 650

6.000
3.000

083

Pozostała działalność
Wpływy z usług
Górnictwo i kopalnictwo

046

Pozostałe górnictwo i kopalnictwo
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Gospodarka mieszkaniowa

25.000
25.000
392.000

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z usług
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z opłat za Zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Administracja publiczna

392.000
85.000
200.000

100
w tym:
10006
700
w tym:
70005
083
077
069
047
750
w tym:
75011
201

75023
069
75056
201

75095
048
751

Urzędy Wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wpływy z różnych opłat
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

3.000
3.000
25.000

100.000
7.000
118.600
37.900
37.900

2.000
2.000
18.700
18.700

60.000
60.000
696

w tym:
75101
201

754
w tym:
75414
201

756

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej

696
696

600
600
600

2.175.019

w tym:
75601
035
75615

032
033
031
034
050
75616

031
032
033
045

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w
formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od nieruchomości
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, od spadków i
darowizn, podatków od czynności cywilnoprawnych, podatków i
opłat od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

3.000
3.000
893.0000

145.000
2.000
735.000
6.000
5.000
734.569

250.000
370.000
1.500
10.000
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034
036
091
050
75618
041
75621
001
002
758
w tym:
75801
292
75802
292
75805
75814
092
801
w tym:
80195
203
853
w tym:
85313
201

85314
201

85316
201

85319
201

854
w tym:
85404
083
900
w tym:
90001
083
90003
083
921
w tym:
92109
083
926
w tym:
92601
083
Ogółem dochody budżetu:
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Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Podatek od czynności cywilno–prawnych
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t. np. ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia

30.069
3.000
20.000
50.000
40.000
40.000
504.450
497.450
7.000
3.413.292

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie

2.793.470

Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących
Opieka społeczna
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza

2.793.470
439.331
439.331
150.491
150.491
30.000
30.000
10.672
10.672
10.672
275.300
11.900
11.900

196.400
196.400

17.000
17.000

50.000
50.000

19.500

Przedszkola
Wpływy z usług
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

19.500
19.500
90.000

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z usług
Oczyszczanie miast i wsi
Wpływy z usług
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

50.000
50.000
40.000
40.000
20.000

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Wpływy z usług
Kultura fizyczna i sport

20.000
20.000
5.000

Obiekty sportowe
Wpływ z usług

5.000
5.000
6.974.679
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Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXXIV/251/2001
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 27.12.2001 roku
PLAN WYDATK”W BUDØETU GMINY NA ROK 2002 ROK
Dział
010
w tym:

Rozdział

§

Treść
Rolnictwo i łowiectwo

01006

Kwota
548.340

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia
różne opłaty i składki
wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych
składki na ubezpieczenia społeczna
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Spółki wodne
Zakup usług pozostałych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rolnych i spożywczych
zakup usług pozostałych
Izby rolnicze
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Leśnictwo

207.340
17.500
1.500
500
13.000
12.000
15.150
80.000
33.000
3.500
540
650
30.000
3.000
3.000
325.000
325.000
2.000
2.000
11.000
11.000

4210
4300

Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Transport i łączność

1.000
800
200
130.000

4210
4300
6050

Drogi publiczne gminne
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka mieszkaniowa

130.000
15.000
75.000
40.000
64.820

4210
4270
4300
4260
4110
4120

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup energii
składki na ubezpieczenia społeczna
składki na fundusz pracy
Działalność usługowa

64.820
35.000
8.000
20.000
1.000
720
100
70.000

Plan zagospodarowania przestrzennego
zakup usług pozostałych
Opracowanie geodezyjne i kartograficzne
zakup usług pozostałych
Administracja publiczna

40.000
40.000
30.000
30.000
1.119.600

4010
4040
3020
4430
4100
4210
4260
4300
4110
4120
4440
6050
01009
4300
01010
6050
01024
4300
01030
2850
020
w tym:
02095

600
w tym:
60016

700
w tym:
70005

710
w tym:
71004
4300
71014
4300
750
w tym:
75011
4010
4110
4120
75022
3030

Urzędy Wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe pracowników
składki na ubezpieczenia społeczna
składki na fundusz pracy
Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.000

37.900
31.300
5.800
800
50.000
50.000
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75023
4010
4040
3020
4410
4210
4260
4270
4300
4110
4120
4440
4430
6050
75056
4110
4120
4210
4300
4410
75095
4100
3030
4210
4300
751
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Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
składki na ubezpieczenia społeczna
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
różne opłaty i składki
wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Spis powszechny i inne
składki na ubezpieczenia społeczna
składki na fundusz pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
wynagrodzenia agencyjno–prowizyjne
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa

899.000
540.000
46.500
2.000
18.000
33.000
20.000
10.000
80.000
109.000
14.500
12.000
7.000
7.000
18.700
1.800
250
3.650
10.000
3.000
114.000
9.000
27.000
28.000
50.000
696

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

696

w tym:
75101
4210
4300
754
w tym:
75412
3030
4210
4260
4300
4430
75414
4210
4110
4120
4300
4410
757
75702
8070
758
w tym:
75818
4810
801
w tym:
80101
4010
4040
3020
4410
4210
4260
4270
4300
4240
4110

Ochotnicze Straże Pożarne
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług pozostałych
różne opłaty i składki
Obrona cywilna
zakup materiałów i wyposażenia
składki na ubezpieczenie społeczne
składki usług pozostałych
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.
odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych oraz pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia

246
450
50.104
36.000
9.000
16.000
1.000
5.000
5.000
14.104
730
1.999
275
11.000
100
120.000
120.000
120.000
30.000

Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy bieżące
Oświata i wychowanie

30.000
30.000
3.272.528

Szkoły Podstawowe
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
zakup usług pozostałych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
składki na ubezpieczenie społeczne

1.999.184
1.266.300
103.000
88.600
5.000
27.000
84.000
11.000
34.500
11.000
255.900
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4120
4440
4430
80146
4300
80104
4010
4040
3020
4210
4110
4120
4440
851
w tym:
85154
3030
4210
4300
4110
4120
853
w tym:
85313
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składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
różne opłaty i składki
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
zakupy usług pozostałych
Przedszkola przy szkołach podstawowych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
zakup materiałów i wyposażenia
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Ochrona zdrowia

35.030
75.354
2.500
15.441
15.441
114.545
77.200
6.400
6.250
2.000
15.800
2.170
4.725
60.000

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
Opieka społeczna

60.000
5.000
26.000
28.500
400
100
405.950

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
świadczenia społeczne
składki na ubezpieczenie społeczne
Dodatki mieszkaniowe
świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
zasiłki społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Edukacyjna opieka wychowawcza

11.900
241.400
216.400
25.000
40.000
40.000
17.000
17.000
91.650
60.000
5.100
1.000
4.000
2.000
4.000
12.000
1.600
1.950
4.000
4.000
299.591

4010
4040
4110
4120
4440
3020

Świetlice szkolne
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

114.041
84.500
6.260
16.240
2.233
4.398
410

4010
4040
3020
4410
4210
4220
4270
4260
4300
4110
4120

Przedszkola
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup środków żywności
zakup usług remontowych
zakup energii
zakupy usług pozostałych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy

178.550
92.650
7.000
4.400
200
2.275
6.000
30.000
5.000
5.000
18.250
2.500

4130
85314
3110
4110
85315
3110
85316
3110
85319
4010
4040
3020
4410
4210
4300
4110
4120
4440
85328
3030
854
w tym:
85401

85404

11.900
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4440
86412
4300
4110
4120
900
w tym:
90001
4010
4040
3020
4410
4210
4300
4260
4110
4270
4120
4440
90003
3030
4440
4300
4120
3020
4010
4040
4210
4110
90004
4210
4300
90015
4260
4270
921
w tym:
92109
4210
4260
4270
4430
4300
92116
4010
4040
3020
4410
4210
4300
4240
4110
4120
4440
92195
4210
4300
926
w tym:
92601
4010
4040
3020
4410
4210
4260
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odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży
szkolnej
zakupy usług pozostałych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.275
7.000
6.400
500
100
367.800

Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych
zakup energii
składki na ubezpieczenie społeczne
zakup usług remontowych
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Oczyszczanie miast i wsi
różne wydatki na rzecz osób fizycznych
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
zakupy usług pozostałych
składki na fundusz pracy
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
zakup materiałów i wyposażenia
składki na ubezpieczenie społeczne
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
zakup energii
zakup usług remontowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

134.550
26.000
2.300
1.000
3.000
10.000
15.000
60.000
5.200
10.000
750
1.300
151.250
4.500
2.600
50.000
1.700
2.000
65.000
4.600
8.000
12.850
2.000
1.000
1.000
80.000
40.000
40.000
118.650

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii
zakup usług remontowych
różne opłaty i składki
zakupy usług pozostałych
Biblioteki
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport

37.000
6.000
15.000
10.000
1.000
5.000
74.650
47.000
3.600
250
250
2.500
700
9.000
8.750
1.300
1.300
7.000
4.000
3.000
150.100

Obiekty sportowe
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
podróże służbowe krajowe
zakup materiałów i wyposażenia
zakup energii

124.100
39.000
3.200
500
300
25.000
10.000
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4300
4270
4110
4120
4440
92695
4210
4300
Ogółem wydatki budżetu gminy
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zakupy usług pozostałych
zakup usług remontowych
składki na ubezpieczenie społeczne
składki na fundusz pracy
odpisy na fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
zakup materiałów i wyposażenia
zakupy usług pozostałych

32.300
2.000
9.130
1.370
1.300
26.000
14.000
12.000
6.809.179

Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XXXIV/251/2001
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 27.12.2001 roku
PLAN FINANSOWY ZADA— ZLECONYCH NA 2002 ROK
Dział
Rozdział
§
Treść
I. Dotacje:
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami §201
w tym:
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414
Obrona cywilna
853
Opieka społeczna
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
85316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
85319
Ośrodki pomocy społecznej
85313
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
750
Administracja publiczna
75011
Urzędy Wojewódzkie
75056
Spis powszechny i inne
II. Wydatki:
Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom
ustawami
w tym:
751
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
75101
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
4210
zakup materiałów i wyposażenia
4300
zakup usług pozostałych
754
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
75414
Obrona cywilna
4210
zakup materiałów i wyposażenia
853
Opieka społeczna
85314
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne
3110
świadczenia społeczne
853316
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
3110
świadczenia społeczne
85319
Ośrodki pomocy społeczne
4010
wynagrodzenie osobowe pracowników
4110
składki na ubezp. społeczne
4120
składki na Fundusz Pracy
4040
dodatkowe wynagrodzenie – różne
85313
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacone za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
4130
składki na ubezpieczenia zdrowotne

Kwota
333.196

696
696
600
600
275.300
196.400
17.000
50.000
11.900
56.600
37.900
18.700
333.196

696
696
246
450
600
600
600
275.300
196.400
210.100
17.000
17.000
50.000
39.000
7.100
900
3.000
11.900
11.900
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750
75011
4010
4110
4120
75056
4110
4120
4210
4300
4410
III. Plan dochodów związanych z
750
75011
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Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
wynagrodzenie osobowe pracowników
składki na ubezp. społeczne
składki na Fundusz Pracy
Spis powszechny i inne
składki na ubezp. społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposażenia
zakup usług pozostałych
podróże służbowe krajowe
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie

56.600
37.900
31.300
5.800
800
18.700
1.800
250
3.650
10.000
3.000
7.000
7.000

Za≥πcznik Nr 4
do Uchwa≥y Nr XXXIV/251/2001
Rady Gminy w £ubowie
z dnia 27.12.2001 roku
Przychody
955
Rozchody
992

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

169.520,00
169.520,00
335.020,00
335.020,00

zł
zł
zł
zł

651
UCHWA£A NR XL/435/2001 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie budøetu gminy na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 110,
art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ budøet na rok 2002 w wysokoúciach:
1. Dochody
17.893.877,00
w tym:
ñ dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na zadania
bieøπce z zakresu administracji rzπdowej w kwocie
406.144,00
(zgodnie z za≥πcznikami Nr 1 i 5 do uchwa≥y)
2. Wydatki
21.359.077,00
w tym:
ñ wydatki na realizacjÍ zleconych zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej w kwocie
406.144,00
(zgodnie z za≥πcznikami Nr 2 i 5 do uchwa≥y)

3. W wydatkach ustalonych w ß1 pkt 2 wyodrÍbnia siÍ:
a) wydatki bieøπce w kwocie
9.467.077,00
w tym, na:
ñ wynagrodzenia w kwocie
4.232.330,00
ñ pochodne od wynagrodzeÒ w kwocie 859.000,00
ñ dotacje z budøetu w kwocie
427.500,00
ñ wydatki na obs≥ugÍ d≥ugu w kwocie
31.500,00
b) wydatki majπtkowe w kwocie
11.892.000,00
(zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2 do uchwa≥y)
ß2
Deficyt budøetu w wysokoúci
3.465.200,00
pokryty zostanie przychodami z poøyczek i ze sprzedaøy obligacji(zgodnie z za≥πcznikiem Nr 3 do uchwa≥y)
ß3
1. Tworzy siÍ rezerwÍ ogÛlnπ w wysokoúci do 1% planowanych
wydatkÛw w kwocie
82.729,00
oraz rezerwÍ celowπ w oúwiacie zabezpieczajπcπ úrodki na
awanse zawodowe nauczycieli i zastÍpstwa w kwocie
150.000,00
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2. Tworzy siÍ rezerwÍ celowπ na inwestycje przewidziane w
budøecie w kwocie
50.000,00
oraz rezerwÍ celowπ na inwestycje drogowe w kwocie
97.000,00
ß4
Ustala siÍ zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2002
roku, ktÛrych wykaz zawiera za≥πcznik Nr 4 do uchwa≥y oraz
zatwierdza zmiany w planie zadaÒ inwestycyjnych na lata
2001-2005 zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4a.
ß5
Ustala siÍ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w kwocie
350.000,00
(zgodnie z za≥πcznikiem Nr 6 do uchwa≥y).
ß6
Ustala siÍ dotacje dla podmiotÛw nie zaliczanych do sektora
finansÛw publicznych i nie dzia≥ajπcych w celu osiπgniÍcia zysku
w kwocie
77.500,00
(zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7 do uchwa≥y).
ß7
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw Gminnego Funduszu
Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
ñ przychody
53.000,00
ñ wydatki
53.000,00
(zgodnie z za≥πcznikiem Nr 8 do uchwa≥y)

Poz. 651

i wydatki na realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w gminnym programie
rozwiπzywania problemÛw alkoholowych na kwotÍ 91.000,00
ß9
Okreúla siÍ plany przychodÛw i wydatkÛw úrodkÛw specjalnych(zgodnie z za≥πcznikiem Nr 9 do uchwa≥y).
ß10
1. Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do dokonywania zmian w budøecie tj. przeniesieÒ wydatkÛw pomiÍdzy rozdzia≥ami i paragrafami w ramach kaødego dzia≥u wystÍpujπcego w budøecie z wyjπtkiem przeniesieÒ wydatkÛw miÍdzy dzia≥ami.
2. Upowaønia siÍ Zarzπd do zaciπgania d≥ugu oraz sp≥at zobowiπzaÒ.
ß11
Ustala siÍ kwotÍ w wysokoúci100.000,00 z≥, do ktÛrej Zarzπd
moøe samodzielnie zaciπgaÊ kredyty i poøyczki na pokrycie
deficytu wystÍpujπcego w ciπgu roku budøetowego.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Rokietnica.
ß13
Uchwala wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 roku i
podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. JÛzef Gawron

ß8
Okreúla siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych na kwotÍ
91.000,00

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLANOWANE DOCHODY BUDØETOWE NA 2002 ROK
Dział
1
010

Rozdział
2

§
3

01010
083
092
097
626

629
01022
069
01095
069

Nazwa
4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych dochodów
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym:
z NFOŚiGW w Warszawie
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin powiatów,
samorządów
Zwalczanie
chorób
zakaźnych
zwierząt
oraz
badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat

Plan na 2002 r.
5
6.473.000
6.372.000
12.000

3.000.000

3.360.000
1.000
1.000
100.000
100.000
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020
02095
075
700
70005
047
075
077
092
710
71004
270
750
75011
201
75023
075
75056
201
75095
048
083
751
75101
201
754
75414
201
756
75601
035
75615
031
032
033
034
050
091
75616
031
032
033
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Leśnictwo
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
Pozostałe odsetki
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,
powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych
źródeł
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy gmin
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Wpływy z usług
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sadownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany
w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
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1.000
1.000
1.000
2.594.679
2.594.679
5.623
66.242
2.512.814
10.000
50.000
50.000
50.000
150.098
35.600
35.600
2.798
2.798
18.700
18.700
93.000
91.000
2.000
1.044
1.044
1.044
600
600
600
4.601.916
40.000
40.000
1.059.573
955.912
48.768
4.893
20.000
20.000
10.000
1.801.567
994.161
385.665
741
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034
036
037
043
045
050
091
75618
041
75621
001
002
758
75801
292
75802
292
75805
292
75814
092
096
801
80195
075
203
853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201
85328
083
854
85404
083
Razem
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Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty za czynności urzędowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty skarbowej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
Udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Oświata i wychowanie
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymanie z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Wpływy z usług

Poz. 651

50.000
30.000
2.000
8.000
6.000
300.000
25.000
70.000
70.000
1.630.776
1.600.776
30.000
3.518.580
2.849.356
2.849.356
3.256
3.256
614.968
614.968
51.000
50.000
1.000
46.960
46.960
40.000
6.960
353.200
13.500
13.500
246.700
246.700
20.000
20.000
70.000
70.000
3.000
3.000
102.800
102.800
102.800
17.893.877
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Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLANOWANE WYDATKI BUDØETOWE NA 2002 ROK
Dział
010

Rozdział

Paragraf

01008
4300
01010
6050
6052
01030
2850
01095
4210
4300
600
60004
4300
6010
60016
4210
4270
4300
6050
6800
700
70005
4300
4590
6060
70095
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
710
71004
4300
71014
4300
750
75011
4010
4110
4120
75022
3030
4210
4300
4410
75023
3020
4010
4040
4110

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Zakup usług pozostałych
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Zakup usług pozostałych
Wydatki na zakup i objecie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek
prawa handlowego
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Zakup usług pozostałych
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pozostała działalność
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup usług pozostałych
Cmentarze
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2002 r.
11.066.600
50.000
50.000
11.005.000
9.405.000
1.600.000
8.600
8.600
3.000
500
2.500
1.257.000
745.000
645.000
100.000
512.000
20.000
45.000
150.000
200.000
97.000
323.000
270.000
70.000
100.000
100.000
53.000
4.500
300
900
120
15.000
2.430
13.000
15.410
1.340
180.000
50.000
50.000
130.000
130.000
2.333.400
35.600
29.585
5.290
725
199.200
145.200
15.000
15.000
24.000
1.943.500
3.500
1.178.530
82.800
206.500
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4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
4440
6060
75047
4100
75056
4110
4120
4300
4410
75095
4110
4120
4210
4300
4430
751
75101
4110
4120
4210
4300
754
75403
4210
75412
3030
4210
4260
4270
4300
4410
4430
75414
4210
757
75702
8070
758
75818
4810
6800
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300

ó 2273 ó

Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Pobór podatków
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Spis powszechny i inne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Pozostała działalność
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
Jednostki terenowe Policji
Zakup materiałów i wyposażenia
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych i skarbowych papierów wartościowych
oraz pożyczek i kredytów
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych

Poz. 651

28.300
6.000
70.170
51.200
15.800
200
226.730
22.150
3.000
6.200
22.420
20.000
55.000
55.000
18.700
1.760
240
15.000
1.700
81.400
800
100
3.500
67.000
10.000
1.044
1.044
133
18
150
743
45.8000
3.700
3.700
40.000
3.000
9.000
4.000
3.000
14.000
4.000
3.000
2.100
2.100
31.500
31.500
31.500
132.729
132.729
82.729
50.000
3.621.634
2.029.200
85.500
1.146.815
89.880
235.240
31.965
26.600
1.300
74.000
116.000
30.800

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

4410
4440
4810
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4440
4810
6050
80113
4300
80114
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4440
80146
4300
80195
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
851
85154
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
85195
4210
4300
6050
853
85313

ó 2274 ó

Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rezerwa
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Rezerwa
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dowożenie uczniów do szkół
Zakup usług pozostałych
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy
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3.100
88.000
100.000
88.990
6.300
59.930
3.740
12.600
1.720
4.700
1.315.300
62.720
741.100
60.030
153.000
20.250
21.500
3.000
36.500
6.600
18.800
2.000
59.800
50.000
80.000
10.000
10.000
110.000
72.3000
5.400
13.800
1.900
5.800
650
7.100
500
2.550
22.000
22.000
46.144
200
12.100
1.550
2.400
334
20.000
1.200
1.000
7.360
99.000
91.000
6.480
33.200
1.700
6.240
855
5.980
34.885
300
1.360
8.000
2.000
6.000
665.550
13.500
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4130
85314
3110
85315
3110
85316
3110
85319
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
85328
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
85395
4300
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4440
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
900
90003
4300
90013
4300
90015
4210
4260
4270
4300
90095
4300
6050
921

ó 2275 ó

Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
Świadczenia społeczne
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
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13.500
336.700
336.700
28.350
28.350
20.000
20.000
190.000
1.620
120.000
9.300
22.500
3.200
6.000
500
21.450
1.200
1.000
3.230
75.000
1.550
54.000
4.030
10.300
1.400
400
600
2.720
2.000
2.000
677.320
80.920
4.000
54.980
4.410
11.300
1.550
4.680
596.400
7.470
376.330
30.820
73.180
10.380
17.000
8.340
28.100
8.200
7.850
1.900
1.800
25.030
455.000
50.000
50.000
15.000
15.000
145.000
2.000
100.000
33.000
10.000
245.000
5.000
240.000
367.000

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

92109
2550
4260
92116
2550
92120
4210
92195
4300
926
92601
4300
92695
2630
4210
4300
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Poz. 651

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Zakup energii
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

182.000
180.000
2.000
170.000
170.000
5.000
5.000
10.000
10.000
102.500
10.000
10.000
92.500
77.500
5.000
10.000
21.359.077

Razem

Za≥πcznik Nr 3
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
èR”D£A FINANSOWANIA DEFICYTU BUDØETU NA 2002 ROK
Przychody i rozchody zwiπzane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyøki budøetowej
§
PRZYCHODY
931
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
952
WFOŚiGW – kanalizacja m. Rokietnica
952
WFOŚiGW – kanalizacja m. Kobylniki Małe, Rogierówko i cz. m. Kiekrz
952
WFOŚiGW – kanalizacja Obszaru Chronionego Krajobrazu
952
BOŚ kredyt – kanalizacja Obszaru Chronionego Krajobrazu
952
BOŚ kredyt – kanalizacja m. Kobylniki Małe, Rogierówko i cz. m. Kiekrz
Razem przychody
§
992
992
992
992
992
992
992
992
992
992
992
Razem

ROZCHODY
BIG BANK – spłata kredytu zaciągniętego w 1997 roku na rozbudowę Szkoły w
Rokietnicy (4 x 14.200,00)
WFOŚiGW – spłata pożyczki z 1999 roku na budowę II BIOBLOKU (1 x 20.000,00, 3
x 25.000,00)
SBL – spłata kredytu zaciągniętego w 2002 roku na gazyfikację (2 x 50.000,00)
WFOŚiGW – spłata pożyczki z 2000 roku na przebudowę kotłowni Urzędu Gminy (1
x 4.000,00, 1 x 9.000,00)
WFOŚiGW – spłata pożyczki z 2000 roku na kanalizację (4 x 8.750,00)
WFOŚiGW – spłata pożyczki z 2001 roku na kanalizację m. Rokietnica
WFOŚiGW – spłata pożyczki z 2001 roku na kanalizację Obszaru Chronionego
Krajobrazu
WFOŚiGW – spłata pożyczki z 2001 roku na kanalizację m. Kobylniki Małe,
Rogierówko i cz. m. Kiekrz
BOŚ – spłata kredytu z 2001 roku na kanalizację m. Rokietnica
BOŚ – spłata kredytu z 2002 roku na kanalizację Obszaru Chronionego Krajobrazu
BOŚ – spłata kredytu z 2002 roku na kanalizację m. Kobylniki Małe, Rogierówko i cz.
m. Kiekrz
rozchody

Kwota
1.000.000,00
700.000,00
950.000,00
700.000,00
500.000,00
500.000,00
4.350.000,00
Kwota
56.8000,00
95.000,00
100.000,00
13.000,00
35.000,00
101.000,00
282.000,00
90.000,00
56.000,00
28.000,00
28.000,00
884.800,00
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Za≥πcznik Nr 4
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLANOWANE W RAMACH BUDØETU åRODKI NA INWESTYCJE W ROKU 2002
I.

Inwestycje
Lp.

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Określenie zadania
Kanalizacja gminy Rokietnica dla:
miejscowości Rokietnica (z WFOŚiGW – 700.000,00)
miejscowości Kobylniki Małe, Rogierówko i części miejscowości
Kiekrz (z WFOŚiGW – 950.000,00)
- Obszaru Chronionego Krajobrazu w ciągu ekologicznym Samicy
Kierskiej i terenów bezpośrednio przyległych (z WFOŚiGW –
700.000,00)
Technologia uzdatniania wody Rostworowo-Żydowo
Wniesienie wkładu do spółki „ROKBUS” w Rokietnicy
Budowa drogi na ul. Mickiewicza w Rokietnicy
Rezerwa celowa na drogi
Zakup gruntów
Zakup komputerów dla Urzędu Gminy
Rozbudowa Gimnazjum w Napachaniu
Gazyfikacja Mrowina i Cerkwicy
Rezerwa inwestycyjna na pozostałe inwestycje
Razem

Dział

Przewidziane z
budżetu środki

010

10.850.000,00

010
600
600
600
700
750
801
900
758

155.000,00
100.000,00
200.000,00
97.000,00
100.000,00
20.000,00
80.000,00
240.000,00
50.000,00
11.892.000,00

Stanowi to 55,7% wydatkÛw ogÛlnych.

Za≥πcznik Nr 4a
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
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Za≥πcznik Nr 5
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLAN FINANSOWY ZADA— ZLECONYCH NA 2002 ROK
Planowana
kwota dotacji

Lp.

Dział

Rozdział

§

Nazwa jednostki dotującej

1

750

75011

201

Wielkopolski Urząd Wojewódzki –
Wydział Finansów

35.600,00

2

750

75056

201

Urząd Statystyczny

18.700,00

3

751

75101

201

Krajowe Biuro Wyborcze

4

754

75414

201

5

853

85313

201

6

853

85314

201

7

853

85316

201

8

853

85319

201

Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
Wydział Finansów

1.044,00
–
–
–
–

Wielkopolski Urząd Wojewódzki –
Wydział Finansów

Razem zadania zlecone:

Planowane wydatki
W tym
29.585,00
§4010
5.290,00
35.600,00
§4110
725,00
§4120
1.760,00
§4110
240,00
§4120
18.700,00
15.000,00
§4300
1.700,00
§4410
133,00
§4110
18,00
§4120
1.044,00
150,00
§4210
743,00
§4300

Ogółem

600,00

600,00

§4210

600,00

13.500,00

13.500,00

§4130

13.500,00

246.700,00

246.700,00

§3110

246.700,00

20.000,00

20.000,00

§3110

20.000,00

70.000,00

70.000,00

§3020
§4010
§4040
§4110
§4120
§4210
§4260
§4300
§4410
§4430
§4440

597,00
44.210,00
3.426,00
8.289,00
1.179,00
2.210,00
184,00
7.905,00
442,00
368,00
1.190,00

406.144,00

406.144,00

Za≥πcznik Nr 6
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2002 ROK
Dział
921
921
Razem

Nazwa jednostki
Biblioteka
- działalność bieżąca
Gminny Ośrodek Kultury
- działalność bieżąca

Dotacja z budżetu
170.000
180.000
350.000
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Za≥πcznik Nr 7
do uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA PODMIOT”W NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANS”W PUBLICZNYCH NA 2002 ROK
Lp.

Dział

1.

926

2.

926

3.

926

4.

926

Nazwa jednostki
Uczniowski Klub Sportowa „Błyskawica” Rokietnica
- działalność bieżąca
Gminny Klub Sportowy „Rokita” Rokietnica
- działalność bieżąca
Klub Sportowy „Arka” Kiekrz
- działalność bieżąca
Uczniowski Klub Sportowy „Płomień” Napachanie
- działalność bieżąca

Razem

Dotacja z budżetu
33.000
37.000
5.000
2.500
77.500

Za≥πcznik Nr 8
do Uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 roku
ZESTAWIENIE PRZYCHOD”W I WYDATK”W GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY åRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W ROKIETNICY NA 2002 ROK
I.
1.

PRZYCHODY
Stan środków na początek roku
Przychody ogółem
w tym:
§097 – różne dochody
- wpływy z tytułu rozliczenia wpłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska
§092 – odsetki bankowe
Ogółem planowane środki
II.

1.

ROZCHODY
Rozchody ogółem
w tym:
§4210 – materiały i wyposażenie
- zakup pojemników do segregacji odpadów
- zakup worków i innych materiałów – „Sprzątanie
świata”
- zakup drzew i krzewów na tereny zielone
- nasadzenia drzew przy przepompowni ścieków

§4300 – usługi materialne
- utrzymanie czystości „sprzątanie zastępcze”
- oświata ekologiczna – konkurs ekologiczny dla
szkół
- kontrola wywozu (zrzutu) nieczystości płynnych
- opracowanie programu gospodarki odpadami
stałymi
Ogółem planowane środki

41.000,00
12.000,00
10.000,00
2.000,00
53.000,00

53.000,00
17.000,00
3.000,00
1.000,00
3.000,00
10.000,00
36.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
21.000,00
53.000,00

PLANY PRZYCHOD”W I WYDATK”W åRODK”W SPECJALNYCH NA 2002 ROK
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Za≥πcznik Nr 9
do Uchwa≥y Nr XL/435/2001
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 28 grudnia 2001 roku
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652
UCHWA£A Nr XLI/468/01 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu miasta i gminy na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13,
poz. 74 z pÛün. zm.) oraz art. 109, 116, 124, 128 ust. 2, ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155, i poz. 1014 z pÛün. zmianami) oraz art. 420 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony úrodowiska (Dz.U.
Nr 62, poz. 627) Rada Miejska uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ dochody budøetu miasta i gminy na 2002 rok w
wysokoúci 47.963.998 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1, w tym
dochody zwiπzane z realizacjπ zadaÒ z zakresu administracji
rzπdowej i innych zadaÒ zleconych miastu i gminie ustawami
w wysokoúci 1.550.012 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2, oraz
dochody zwiπzane z realizacjπ zadaÒ powierzonych miastu
i gminie przez StarostÍ PoznaÒskiego w wysokoúci 250.000 z≥,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 3.
ß2
Okreúla siÍ wydatki budøetu miasta i gminy na 2002 r. w wysokoúci 55.388.998 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4, w tym
wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ z zakresu administracji
rzπdowej i innych zadaÒ zleconych miastu i gminie ustawami
w wysokoúci 1.550.012 z≥, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 5 oraz
wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ powierzonych miastu i gminie przez StarostÍ PoznaÒskiego w wysokoúci 250.000 z≥,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 6.
ß3
èrÛd≥em pokrycia deficytu budøetu w wysokoúci 8.505.000 z≥
jest kredyt bankowy oraz poøyczki z WojewÛdzkiego Funduszu
Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, zgodnie
z za≥πcznikiem Nr 7.
Przypadajπce do sp≥aty w 2002 roku poøyczki w kwocie
1.080.000 z≥ postanawia siÍ sp≥aciÊ z dochodÛw w≥asnych
gminy zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7.
ß4
Tworzy siÍ rezerwÍ ogÛlnπ w wysokoúci 410.000 z≥, nie przekraczajπcej 1% wydatkÛw budøetu.
ß5
Okreúla siÍ wydatki inwestycyjne w wysokoúci 17.644.000 z≥.
Wykaz zadaÒ inwestycyjnych w roku budøetowym wraz z kwotami zawiera za≥πcznik Nr 8.
ß6
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw:
ñ zak≥adÛw budøetowych, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 9,
ñ úrodkÛw specjalnych, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 10.

ß7
Okreúla siÍ dotacje dla podmiotÛw nie zaliczanych do sektora
finansÛw publicznych i nie dzia≥ajπcych w celu osiπgniÍcia zysku
w wysokoúci 927.648 z≥.
Wykaz pozosta≥ych dotacji zawiera za≥πcznik Nr 11.
ß8
Okreúla siÍ dotacje dla instytucji kultury w wysokoúci 760.527 z≥.
Wykaz dotacji zawiera za≥πcznik Nr 12.
ß9
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw gminnego funduszu
ochrony úrodowiska i gospodarki wodnej, zgodnie za≥πcznikiem
Nr 13.
ß10
Okreúla siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych w wysokoúci 380.000 z≥ i wydatki na
realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w wysokoúci 380.000 z≥.
ß11
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do zaciπgania kredytÛw i poøyczek
oraz emisji papierÛw wartoúciowych do wysokoúci 1.000.000
z≥ na pokrycie wystÍpujπcego w ciπgu roku budøetowego
deficytu budøetu Gminy w wybranych przez siebie bankach.
ß12
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do:
1. Dokonywania zmian w planie wydatkÛw polegajπcych na
przeniesieniu planowanych wynagrodzeÒ i pochodnych na
pozosta≥e wydatki bieøπce oraz z wydatkÛw bieøπcych na
wynagrodzenia i pochodne w ramach rozdzia≥u i pomiÍdzy
rozdzia≥ami w ramach dzia≥u klasyfikacji budøetowej.
2. Dokonywania zmian w planie wydatkÛw polegajπcych na
przeniesieniu planowanych pozosta≥ych wydatkÛw bieøπcych na wydatki majπtkowe oraz z wydatkÛw majπtkowych
na pozosta≥e wydatki bieøπce w ramach rozdzia≥u i pomiÍdzy
rozdzia≥ami w ramach dzia≥u klasyfikacji budøetowej, a tym
samym wprowadzania stosownych zmian w wykazie zadaÒ
inwestycyjnych zawartych w za≥πczniku Nr 8 do niniejszej
uchwa≥y.
ß13
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do zaciπgania d≥ugu oraz sp≥at
zobowiπzaÒ Gminy.
ß14
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
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ß15
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i obowiπzuje w
roku budøetowym 2002.
2. Niniejsza uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

DOCHODY BUDØETOWE NA 2002 ROK
Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa

1
010

2

3

4
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi
Wpływy usług
Środki otrzymane od pozostałych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Leśnictwo
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
Transport i łączność
Lokalny transport zbiorowy
Wpływy z usług
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia
praw majątkowych
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa
użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i
składników majątkowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat

01010
083
628

020
02095
069
600
60004
083
60014
232

700
70005
047
074
075

076

084
091

Plan na 2002 r.
Dział
5
820.000

Rozdział

Paragraf

6

7

820.000
620.000
200.000

3.000
3.000
3.000
250.000
20.000
20.000
230.000
230.000

1.995.000
1.995.000
630.000
5.000
175.000

44.000

1.120.000
21.000
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750
75011
201

75023
097
75056
201

75095
048
751

75101
201

754
75414
201

75416
057
756

75615

031
032
033
034
050
091
75616

031
032
033
034
035

036
037
043

ó 2283 ó

Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Urzędy gmin
Wpływy z różnych dochodów
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony państwowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Straż Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od
ludności
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku
leśnego, podatku od spadków i darowizn,
podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej

Poz. 652

660.000
152.000
152.000

41.900
41.900
86.100
86.100

380.000
380.000
5.112

5.112
5.112

12.900
900
900

12.000
12.000
26.502.994

7.196.000

6.850.000
154.600
11.400
130.000
20.000
30.000
6.316.200

3.530.000
259.000
200
361.000
510.000

120.000
20.000
6.000
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045
050
091
75618

041
091
75621
001
002
758
75801
292
75802
292
75805
292
75814
092
801
80101
075

80110
075

80195
203

853
85303
083
201

85305
083
85313

201

85314
097

ó 2284 ó

Wpływy z opłaty administracyjnej za
czynności urzędowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Udziały gmin w podatkach stanowiących
dochód budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej
dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia finansowe
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Gimnazja
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym
charakterze
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków gmin)
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Żłobki
Wpływy z usług
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Wpływy z różnych dochodów

Poz. 652

30.000
1.300.000
180.000
410.000

400.000
10.000
12.580.794
12.060.794
520.000
15.482.476
12.796.933
12.796.933
17.212
17.212
2.522.008
2.522.008
146.323
146.323
145.616
80.000
80.000

22.000
22.000

43.616
43.616

1.686.900
163.500
1.000
162.500

45.000
45.000
48.700

48.700

783.100
5.000

Dziennik UrzÍdowy
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201
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Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację własnych zadań
bieżących gmin
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu
państwa na realizację zadań bieżących z
zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Wpływy z usług
Szkolne schronisko młodzieżowe
Wpływy z usług
Ogółem:

85315
203

85316
201

85319
201

85328
083
854
85404
083
85417
083

Poz. 652

778.100

300.000
300.000

41.200
41.200

275.400
275.400

30.000
30.000
400.000
360.000
360.000
40.000
47.963.998

47.963.998

40.000
47.963.998

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
DOCHODY BUDØETOWE 2002 R. ñ ZADANIA ZLECONE
Dział

Rozdział

Paragraf

Plan na 2002 r.
Kwota zł

Nazwa
Dział

1
750

2

3

75011
201

75056
201

751

75101
201

754

4
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony państwowej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa

5
238.100

Rozdział

Paragraf

6

7

152.000
152.000

86.100
86.100

5.112

5.112
5.112

900

Dziennik UrzÍdowy
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75414
201

853
85303
201

85313

201

85314
201

85316
201

85319
201

ó 2286 ó

Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Ogółem:

Poz. 652

900
900

1.305.900
162.500
162.500

48.700

48.700

778.100
778.100

41.200
41.200

275.400
275.400

1.550.012

1.550.012

1.550.012

Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
DOCHODY BUDØETOWE 2002 R. ñ ZADANIA POWIERZONE

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan na 2002 r.
Kwota zł

Nazwa
Dział

600
60014
232

Transport i łączność
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego
Ogółem:

Rozdział

Paragraf

250.000
250.000
250.000

250.000

250.000

250.000

WYDATKI BUDØETOWE ñ NA 2002 ROK

Dziennik UrzÍdowy
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Za≥πcznik Nr 4
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

ó 2287 ó
Poz. 652

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2288 ó

Poz. 652

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2289 ó

Poz. 652

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2290 ó

Poz. 652

Za≥πcznik nr 5
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
WYDATKI BUDØETOWE 2002 R. ñ ZADANIA ZLECONE

Dział

Rozdział

1
750

2
75011
75056

751

75101
754
75414
853
85303

85313

85314
85316
85319

Ogółem kwota
działu
3
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Spis powszechny i inne
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony
prawa
oraz
sądownictwa
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony państwowej
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Opieka społeczna
Ośrodki wsparcia
Składki
na
ubezpieczenia
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające
niektóre
świadczenia
z
pomocy
społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki
na
ubezpieczenia
społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne
i wychowawcze
Ośrodki pomocy społecznej

OGÓŁEM

4
238.100

Wydatki bieżące w tym:
Kwota rozdziału
5

Wynagrodzenia i
pochodne
6

152.000
86.100

Pozostałe
wydatki bieżące
7

152.000
86.100

5.112

5.112

5.112

900

900

900
1.305.900
162.500

1.550.012

89.400

73.100

48.700

48.700

778.100

778.100

41.200

41.200

275.400
1.550.012

185.300
426.700

90.100
1.123.312

Za≥πcznik nr 6
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
WYDATKI BUDØETOWE 2002 R. ñ ZADANIA POWIERZONE

Dział

Rozdział

1
600

2
60014

OGÓŁEM

Nazwa
3
Transport i łączność
Drogi powiatowe

Ogółem kwota
działu
4
250.000
250.000

Wydatki bieżące w tym:
Wynagrodzenia i
Pozostałe
Kwota rozdziału
pochodne
wydatki bieżące
5
6
7
250.000
250.000

250.000
250.000

Dziennik UrzÍdowy
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Poz. 652

Za≥πcznik nr 7
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLAN NA 2002 ROK
Przychody i rozchody zwiπzane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyøki budøetowej oraz prywatyzacji mienia
Skarbu PaÒstwa i majπtku jednostki samorzπdu terytorialnego
Klasyfikacja
budżetowa

Wyszczególnienie

Wolne środki finansowe
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym
w tym:
952
kredyt bankowy
pożyczki WFOŚiGW w Poznaniu
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
992
w tym:
spłata pożyczek zaciągniętych w 2001 r. z WFOŚiGW w Poznaniu na:
OGÓŁEM SUMA PRZYCHODÓW, ROZCHODÓW

Kwota w zł
Przychody
Rozchody
01
01
135.000
8.370.000
7.500.000
870.000

8.505.000

1.080.000
1.080.000

Za≥πcznik nr 8
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
WYKAZ ZADA— INWESTYCYJNYCH NA 2002 ROK
Lp.
1
1
2
3

5
6

Klasyfikacja budżetowa
2
010–01010
010–01010
600–60004
600–60016
600–60016
600–60016
600–60016

7

600–60016

8
9

600–60016
600–60016

10

600–60016

11
12
13
14
15
16

600–60016
600–60016
801–80101
900–90001
900–90001
900–90001

17

900–90001

18
19
20
21
22
23

900–90001
900–90001
900–90001
900–90005
900–90017
926–92601

24

010–01010

25

754–75403

4

Nazwa zadania
3
Kanalizacja sanit. i deszcz. w Bogucinie
Kanalizacja sanit. i deszcz. w Kobylnicy
Zakup dwóch autobusów komunikacji miejskiej
Chodnik w ulicach: Wiosennej, Ogrodowej i Sokolnickiej w Paczkowie
Chodnik w Garbach
Pieszojezdnia w ulicy 3 Maja
Pieszojezdnia w ulicach Rzemieślniczej i Miodowej
Nawierzchnia w ul. Wiejskiej – Jasin
(nawierzchnia w Drodze Jasińskiej)
Nawierzchnia wraz z odwodnieniem w ul. Strzeleckiej
Nawierzchnia w ul. Piaski
Nawierzchnia wraz z odwodnieniem w ul. Okrężnej oraz nawierzchnia
w ulicy Prusa
Nawierzchnia wraz z odwodnieniem w ulicy Żeromskiego
Nawierzchnia wraz z odwodnieniem w ulicy Kosynierów
Budowa sali gimnastycznej w Paczkowie
Program rozbudowy kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy
Inwentaryzacja sieci wodociągowej na terminie gminy
Kanalizacja sanit. i deszczowa w ul. Południowej i Matejki
Kanalizacja sanit. i deszczowa w ul. Sienkiewicza, Piotra Skargi,
Kręta, Wawrzyniaka, Meblowa, Dworcowa
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Strzeleckiej i Krańcowej
Kanalizacja sanitarna w ulicy Wrzesińskiej
Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicach Reja i Wybickiego
Program zaopatrzenia miasta i gminy w energię cieplną
Zakup samochodu dostawczego dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
Budowa pływalni
Budowa kolektora tłocznego i przepompowni ścieków ze wsi
Karłowice do wsi Wierzonka wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej
we wsi Karłowice, rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z
modernizacją stacji uzdatniania wody we wsi Karłowice wraz z
niezbędną wymianą sieci wodociągowej
Zakup kserokopiarki z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w
Swarzędzu
OGÓŁEM

Kwota zł
4
700.000
210.000
800.000
100.000
100.000
400.000
250.000
400.000
1.100.000
50.000
800.000
290.000
250.000
500.000
55.000
50.000
450.000
400.000
500.000
650.000
210.000
35.000
50.000
9.000.000

286.000

8.000
17.644.000

PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W ZAK£AD”W BUDØETOWYCH W 2002 ROKU

ó 2292 ó

Za≥πcznik nr 10
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

Za≥πcznik nr 9
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W åRODK”W SPECJALNYCH W 2002 ROKU

Poz. 652

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 18

ó 2293 ó

Poz. 652

Za≥πcznik nr 11
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
WYKAZ DOTACJI DLA PODMIOT”W PUBLICZNYCH Z BUDØETU GMINY NA 2002 ROK

1

Klasyfikacja
budżetowa
2

1

630–63003

2

700–70021

3

801–80110

Lp.

4

851–85154

Jednostka
3
PTTK – MEBLARZ w
Swarzędzu
STBS Swarzędz
Fundacja EKOS w
Swarzędzu
Stowarzyszenie
Abstynentów ŻAGIEL w
Swarzędzu

5

851–85195

Klinika Opieki Paliatywnej,
Anestezjologii Intensywnej
Terapii Onkologicznej
Katedra Onkologii Akademii
Medycznej Poznań ul.
Łąkowa nr 1/2

6

854–85412

ZHP – Swarzędz

7

854–85412

ZHP Harcerski Klub
Turystyczny AZYMUT

8

854–85412

ZHP– Szczep w Kobylnicy
ZHR – Swarzędzki Szczep
Harcerski
Tow. Przyjaciół Dzieci
Oddz. Miejsko–Gm. w
Swarzędzu
Stowarzyszenie Przyjaciół
Dzieci Specjalnej Troski w
Swarzędzu
Towarzystwo Opieki nad
Zwierzętami
Stowarzyszenie Kulturalne
Orkiestra Dęta w Swarzędzu
Stowarzyszenie Śpiewacze
AKORD przy Cechu Stolarzy
w Swarzędzu
Muzeum Pszczelarstwa i
Skansen w Swarzędzu
Społeczny Komitet Odnowy
Kościoła w Uzarzewie
Klub Sportowy UNIA w
Swarzędzu
KS UNIA w Swarzędzu
KS UNIA PROBASKET w
Swarzędzu

9

854–85412

10

854–85412

11

854–85495

12

900–90013

13

921–92108

14

921–92108

15

921–92120

16

921–92120

17

926–92605

18

926–92605

19

926–92605

20

926–92605

LZS PIAST w Kobylnicy

21

926–92605

Szkolny Klub Sportowy
FOOTBALL–CLUB w
Paczkowie

Przeznaczenie środków

Kwota

4
dofinansowanie działalności turystyczno–
krajoznawczej dla mieszkańców miasta i gminy
remonty budynków komunalnych
subwencja przypadająca na 1 ucznia w
szkołach gminnych:
dla 60 uczniów za okres 8 m–cy
dla 75 uczniów za okres 4 m0cy
dofinansowanie obozów terapeutycznych dla
rodzin z problemem alkoholowym oraz na
funkcjonowanie Klubu

5
2.000
350.000
164.648

15.000

pomoc w funkcjonowaniu Hospicjum
13.000

Dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży
dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży
dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży
dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i
młodzieży
Zimowisko dla dzieci,
organizacja „Akcji Lato 2002”
na rehabilitację i terapię dzieci
niepełnosprawnych
na działalność Schroniska dla zwierząt w
Swarzędzu
dofinansowanie działalności orkiestry dętej
dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych
i uroczystości gminnych
dofinansowanie konserwacji i renowacji uli w
Skansenie
na remont wieży kościoła zabytkowego w
Uzarzewie
utrzymanie 7 drużyn młodzieżowych piłki
nożnej oraz 1 drużyny seniorów
utrzymanie sekcji zapasów
utrzymanie drużyn koszykówki młodzieżowych
i seniorek (7.000 zł kadetki, 15.000 zł seniorki)
na utrzymanie 4 drużyn młodzieżowych piłki
nożnej oraz utrzymanie boiska w Gruszczynie
(w tym zakup kosiarki 6.000 zł)
utrzymanie drużyny piłkarskiej i boiska
sportowego w Paczkowie

12.000
3.000
6.000
15.000
20.000

80.000
20.000
30.000
3.000
15.000
10.000
49.000
15.000
22.000
34.000

7.000

Dziennik UrzÍdowy
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22

926–92605

23

926–92605

24

851–85154

ó 2294 ó

Poz. 652

TKKF
SWAREK
Swarzędzu

w dofinansowanie zadań:
XI Mistrzostwa 6–latków w Piłce Nożnej
XII edycja biegów Grand Prinx 2002
XVI Międzynarodowy Bieg Swarków
Wakacyjna Liga Piłki Nożnej dla młodzieży,
Festyn letni, Gminne Mistrzostwa w Tenisie
Stołowym
Międzyszkolny Uczniowski organizacja Regat Kajakowych na jeziorze
Klub Sportowy CANOE w Swarzędzkim, udział zawodników w imprezach
rangi ogólnopolskiej, doposażenie w sprzęt
Kobylnicy
kajakowy
Parafialny
Oddział
Akcji wykonanie remontu i wyposażenie świetlic
Katolickiej przy parafii św. środowiskowo–profilaktycznej dla dzieci i
Marcina
Biskupa
w młodzieży
Swarzędzu

10.000

12.000

20.000

RAZEM

927.648

Za≥πcznik nr 12
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
WYKAZ DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY Z BUDØETU GMINY NA 2002 ROK

1

Klasyfikacja
budżetowa
2

1

921–92109

2

921–92116

Lp.

Jednostka

Przeznaczenie środków

Kwota

3
4
Ośrodek Kultury Miasta i na prowadzenie działalności
Gminy w Swarzędzu
organizowanie
imprez
kulturalnych
dla
mieszkańców miasta i gminy
Biblioteka Publiczna Miasta i na prowadzenie działalności związanej z
Gminy w Swarzędzu
funkcjonowaniem
Biblioteki
Miejskiej
w
Swarzędzu i filii bibliotecznych na terenie
gminy

RAZEM

5
391.470

369.057
760.527

Za≥πcznik nr 13
do Uchwa≥y Nr XLI/468/2001
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLAN FUNDUSZ OCHRONY åRODOWISKA NA 2002 ROK
Lp.
1
1
2

3
4

Wyszczególnienie
2
Dział 900 Rozdział 90011
Stan środków na początku roku
Przychody razem
§069 Wpływy z różnych opłat
w tym:
wpływy własne (wpłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzenie w
nim zmian ustanowione decyzjami Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz)
2) przelewy z Urzędu Marszałkowskiego (opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze
środowiska i wprowadzenie w nim zmian ustanowionych decyzjami: Wojewody,
Starosty i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska)
Środki do dyspozycji
Wydatki ogółem
§4210 Zakup materiałów i wyposażenia
w tym:
na edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad
zrównoważonego rozwoju
b) na zakupy drzew i krzewów

Kwota planu
3
301.000
150.000

30.000
120.000

451.000
451.000
45.000
5.000
40.000
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§4300 Zakup usług pozostałych
w tym:
1) Wspomaganie systemów kontrolno–pomiarowych środow.
monitoring środowiska wód powierzchniowych i podziemnych w rejonie wysypiska
odpadów przy ulicy Poznańskiej w Swarzędzu i składowiska odpadów w Rabowicach
b) monitoring sprawności oczyszczania ścieków w oczyszczalni w Wierzonce i w
Uzarzewie wraz z monitoringiem środowiska wód powierzchniowych i podziemnych
w rejonie oczyszczalni ścieków w Uzarzewie
Urządzanie i utrzymywanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień na terenie miasta
i gminy, w tym:
nasadzanie drzew i krzewów oraz zabiegi pielęgnacyjne
Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem i
składowiskiem odpadów, w tym:
na pokrycie kosztu wywozu i zagospodarowania selektywnie zbieranych odpadów w
gminie
§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
w tym:
Realizacja zadań modernizacyjnych, inwestycyjnych służących ochronie środowiska i
gospodarki wodnej, w tym:
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica
Stan środków na koniec roku
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116.000
35.000
15.000
20.000

31.000
50.000
4.300
290.000
290.000
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UCHWA£A Nr XLII/478/2002 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na obszarze czÍúci dzia≥ek o nr ewid.
107/2, 107/3, 107/5, 107/6, 107/7 w Garbach z przeznaczeniem pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ oraz
mieszkaniowπ z dopuszczeniem nieuciπøliwej dzia≥alnoúci gospodarczej ñ zmiana miejscowego planu ogÛlnego gminy SwarzÍdz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛün. zm.) oraz artyku≥ 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pÛün. zm.) w zwiπzku z uchwa≥π nr XLVII/350/98
z dnia 29 kwietnia 1998 r. Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz
obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki po≥oøonej w Garbach przy ul. £ozinowej o numerze geodezyjnym 107 o powierzchni 0,3000 ha
(zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy
mieszkaniowej z dopuszczeniem dzia≥alnoúci gospodarczej nieuciπøliwej) oraz uchwa≥π nr IX/73/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r.
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu o przystπpieniu do sporzπdzenia
zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej czÍúÊ dzia≥ki po≥oøonej
w Garbach i oznaczonej numerem geodezyjnym 107/2, 107/3,
107/5, 107/6, 107/7; (zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ñ
powierzchnia zmiany 0,1800 ha), Rada Miejska w SwarzÍdzu
uchwala co nastÍpuje:
ß1
1) Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, zatwierdzonego

Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 21.02.1994 r. obejmujπcπ dzia≥ki po≥oøone w Garbach
przy ul. £ozinowej o numerach geodezyjnych 107/2, 107/
3, 107/5, 107/6, 107/7 o ≥πcznej powierzchni 0,4800 ha
(zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowÍ
mieszkaniowπ jednorodzinnπ oraz mieszkaniowπ z dopuszczeniem dzia≥alnoúci gospodarczej nieuciπøliwej).
2) Integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y jest rysunek planu
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y.

I.

PRZEPISY OG”LNE

ß2
1) Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia dzia≥ek o nr ewid. 107/2,
107/3, 107/5, 107/6, 107/7 we wsi Garby, o ≥πcznej
powierzchni ok. 0,5 ha z przeznaczeniem pod zabudowÍ
mieszkaniowπ jednorodzinnπ i zabudowÍ mieszkaniowπ z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty wsi
Garby objÍty ustaleniami planu gminy SwarzÍdz.
ß3
1) Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu jest wyznaczenie nowej
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy
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mieszkaniowej z nieuciπøliwπ dzia≥alnoúciπ gospodarczπ z uk≥adem komunikacji obs≥ugujπcej przedmiotowy teren.
2) Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie warunkÛw zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych realizacjÍ funkcji
tego terenu.
3) Przedmiotem ustaleÒ okreúlonych w pkt 1 jest rÛwnieø
okreúlenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu
dla zapewnienia odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania,
przy uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego stanu úrodowiska
przyrodniczego.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za≥πczniku graficznym nr 1 symbolem MN, MN/U,
2) teren drogi lokalnej KL,
3) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß5
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu stajπ siÍ
obowiπzujπcymi ustaleniami uchwa≥y;
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie zagospodarowania,
3) nieprzekraczalna linia zabudowy,
4) teren komunikacji publicznej.
ß6
Wszelkie podzia≥y wtÛrne dzia≥ek dokonane po rozpoczÍciu
sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub teø zmiany ich
numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na ustalenia zawarte w uchwale.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika inaczej;
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ñ naleøy przez to
rozumieÊ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, na indywidualnych dzia≥kach;
4) dzia≥alnoúci gospodarczej ñ naleøy przez to rozumieÊ dzia≥alnoúÊ produkcyjnπ, us≥ugowπ i handlowπ, okreúlonπ w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych,
5) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu w
skali 1:1000, przedstawiajπcy sposÛb podzia≥u i zagospodarowania terenu, stanowiπcy za≥πcznik nr 1 do niniejszej
uchwa≥y,
6) minimalnych odleg≥oúciach zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ nieprzekraczalnπ liniÍ sytuowania budynku okreúlonπ na za≥πczniku nr 1 do niniejszej uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
i terenach zabudowy mieszkaniowej z nieuciπøliwπ dzia≥alno-
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úciπ MN/U ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu,
1) na terenie MN obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, na terenie MN/U obowiπzuje zabudowa mieszkaniowa z nieuciπøliwymi us≥ugami,
2) na obszarze dzia≥ki jednorodzinnej wyznaczonej planem
dopuszcza siÍ realizacjÍ tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
3) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z moøliwoúciπ
podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych
gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø
1,5 m ponad istniejπcy poziom terenu,
4) wysokoúÊ projektowanego budynku mieszkalnego w linii
kalenicy nie powinna przekraczaÊ wysokoúci 11,50 m,
liczπc od projektowanego poziomu terenu,
5) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia≥ek wynosi nie wiÍcej niø 20-45% ich ogÛlnej
powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty budowlane nie wiÍcej jednak niø 300 m2,
6) obowiπzuje koniecznoúÊ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o kπcie nachylenia 25∞ do 45∞,
7) dopuszcza siÍ realizacje garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
8) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
9) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoúci pomieszczenia 2,50 m,
10)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
11)na dzia≥kach, na ktÛrych bÍdzie prowadzona nieuciπøliwa
dzia≥alnoúÊ us≥ugowa naleøy przewidzieÊ miejsca postojowe dla przyjezdnych,
12)na ca≥ym obszarze planu ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych, unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw z nieruchomoúci winno odbywaÊ
siÍ na zasadach okreúlonych w przepisach odrÍbnych
i szczegÛlnych,
13)naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi, w tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu
przez niekorzystne przekszta≥cenie ich budowy oraz niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie úciekÛw,
14)uciπøliwoúci dla úrodowiska zwiπzane z prowadzonπ na
terenie poszczegÛlnych nieruchomoúci z dzia≥alnoúciπ
gospodarczπ, a powodowane przez ha≥as, wibracje, zak≥Ûcenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mogπ
wykraczaÊ poza granice nieruchomoúci zajmowanej przez
inwestycje je wywo≥ujπce,
15)ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 10 m od linii rozgraniczajπcej istniejπcej drogi lokalnej
KL.
ß9
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
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1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez
przy≥πczenie do istniejπcego wodociπgu w ul.
£ozinowej,
ñ rozprowadzenie sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie zobowiπzujπcymi przepisami,
b) odprowadzenie úciekÛw:
ñ tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥ce,
ñ docelowo przewiduje siÍ odprowadzenie úciekÛw
do istniejπcej oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia úciekÛw;
2) Zasilanie w energiÍ elektrycznπ:,
a) naleøy zapewniÊ z istniejπcej stacji transformatorowej
lub innej na podstawie warunkÛw uzyskanych z w≥aúciwego terytorialnie rejonu energetycznego,
b) realizowaÊ sieÊ kablowπ niskiego napiÍcia ñ 0,4 kV
u≥oøonπ w chodniku drogi lokalnej,
c) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy sytuowaÊ
w granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ dla dzie≥ek jednorodzinnych, øe jedno z≥πcze
moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki:
ñ od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ
wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ.
3) Zasilanie w gaz:
a) planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez rozbudowÍ istniejπcej sieci gminnej po≥oøonej w ul. £ozinowej na
zasadach wynikajπcych z:
ñ programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla terenu gminy,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego
zak≥adu gazownictwa;
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4) Gospodarka cieplna:
a) do celÛw grzewczych dopuszcza siÍ stosowanie paliw gazowych, ciek≥ych i sta≥ych przy wykorzystaniu
kot≥Ûw niskoemisyjnych.
5) Ustalenia w zakresie obs≥ugi komunikacyjnej:
a) z istniejπcej drogi lokalnej KL.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r.
Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 ustala siÍ stawkÍ procentowπ
s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36 ust. 3. Stawka
wynosi 30%.
ß11
Tarci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XLII/482/02 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 16 stycznia 2002 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz na obszarze dzia≥ki po≥oøonej w
£owÍcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonej numerem geodezyjnym 153/9 ñ teren objÍty zmianπ 0,1003 ha (zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust: 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tj. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 z pÛün. zm.) oraz artyku≥ 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 1999 r.
Nr 15 poz. 139 z pÛün. zm.) w zwiπzku z uchwa≥π nr
XVIII/201/2000 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21 marca
2000 r. o przystπpieniu do sporzπdzenia zmiany miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ o numerze geodezyjnym 153/9 po-

≥oøonπ w £owÍcinie przy ul. Sarbinowskiej ñ teren objÍty zmianπ
0,1003 ha (ñ zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej) Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
1) Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz, zatwierdzonego
Uchwa≥π Nr XLIV/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z
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dnia 21.02.1994 r. obejmujπcπ dzia≥kÍ po≥oøonπ w £owÍcinie przy ul. Sarbinowskiej oznaczonπ numerem geodezyjnym
153/9 o powierzchni 0,1003 ha (zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).
2) Integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y jest rysunek planu
zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:1000, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej uchwa≥y.

I.

PRZEPISY OG”LNE

ß2
1) Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia dzia≥ki o nr ewid. 153/9
we wsi £owÍcin, o ≥πcznej powierzchni ok. 0,9 ha z przeznaczeniem pod zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ wraz
z terenem komunikacji.
2) Przedmiotowy teren wymieniony w ust. 1 stanowi grunty wsi
£owÍcin objÍty ustaleniami planu gminy SwarzÍdz.
ß3
1) Przedmiotem ustaleÒ zmiany planu jest wyznaczenie nowej
funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z uk≥adem
komunikacji obs≥ugujπcej przedmiotowy teren.
2) Przedmiotem ustaleÒ planu jest rÛwnieø okreúlenie warunkÛw zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych realizacjÍ funkcji
terenu.
3) Przedmiotem ustaleÒ okreúlonych w pkt. 1 jest rÛwnieø
okreúlenie zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenie terenu
dla zapewnienia odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania,
przy uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego stanu úrodowiska
przyrodniczego.
ß4
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na za≥πczniku graficznym symbolem MN,
2) teren drogi powiatowej KDP 236,
3) zasady ochrony úrodowiska przyrodniczego.
ß5
NastÍpujπce oznaczenia graficzne na rysunku planu stajπ siÍ
obowiπzujπcymi ustaleniami uchwa≥y:
1) granica zatwierdzenia planu,
2) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym sposobie zagospodarowania,
3) obowiπzujπca linia zabudowy,
4) teren komunikacji publicznej.
ß6
Wszelkie podzia≥y wtÛrne dzia≥ek dokonane po rozpoczÍciu
sporzπdzenia planu, jak i po jego uchwaleniu lub teø zmiany ich
numerÛw, pozostajπ bez wp≥ywu na ustalenia zawarte w uchwale.
ß7
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ plan, o ktÛrym
mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
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2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej;
3) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej ñ naleøy przez to
rozumieÊ tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywnoúci, na indywidualnych dzia≥kach;
4) rysunku planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek planu w
skali 1:1000, przedstawiajπcy sposÛb podzia≥u i zagospodarowania terenu, stanowiπcy za≥πcznik graficzny do niniejszej
uchwa≥y;
5) minimalnych odleg≥oúciach zabudowy ñ naleøy przez to
rozumieÊ nieprzekraczalnπ liniÍ sytuowania budynku okreúlonπ na za≥πczniku graficznym do niniejszej uchwa≥y.

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE
ß8
1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN
ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania
terenu:
1) obowiπzuje wy≥πcznie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) na obszarze dzia≥ki jednorodzinnej wyznaczonej planem
dopuszcza siÍ realizacjÍ tylko jednego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
3) obowiπzuje wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z moøliwoúciπ podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu, lecz z piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø 1,5 m
ponad istniejπcy poziom terenu;
4) wysokoúÊ projektowanego budynku mieszkalnego w linii
kalenicy nie powinna przekraczaÊ wysokoúci 11,50 m,
liczπc od projektowanego poziomu terenu;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy dla projektowanych dzia≥ek wynosi nie wiÍcej niø 20ñ35% ich ogÛlnej
powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty budowlane nie wiÍcej jednak niø 200 m2;
6) obowiπzuje koniecznoúÊ zabudowy z dachami dwu lub
wielospadowymi, o kπcie nachylenia 25∞ do 45∞;
7) dopuszcza siÍ realizacje garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego;
8) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb
nie kolidujπcy dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich;
9) powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych wynosi maksymalnie 40 m2 dla obiektu jednostanowiskowego, o wysokoúci pomieszczenia 2,50 m;
10)zakazuje siÍ wykorzystywania garaøy dla innych celÛw,
kolidujπcych z podstawπ funkcjπ terenu;
11)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych;
12)ustala siÍ wyposaøenie nieruchomoúci w urzπdzenia
s≥uøπce do gromadzenia odpadÛw komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadÛw
z terenu nieruchomoúci winno odbywaÊ siÍ na zasadach
okreúlonych w przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych;
13)naleøy zapobiegaÊ i przeciwdzia≥aÊ zmianom powierzchni
ziemi w tym celu naleøy nie dopuszczaÊ do niszczenia
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i uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeüby terenu
poprzez niekorzystne przekszta≥canie ich budowy oraz
niew≥aúciwe sk≥adowanie odpadÛw i odprowadzanie
úciekÛw;
14)ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci:
ñ 10 m od linii rozgraniczajπcej istniejπcej drogi powiatowej ñ KDP 236.
ß9
1. Ustalenia w zakresie infrastruktury technicznej:
1) sieÊ wodociπgowa i kanalizacyjna:
a) zaopatrzenie w wodÍ:
ñ zaopatrzenie w wodÍ naleøy zapewniÊ poprzez
pod≥πczenie do istniejπcej sieci wodociπgowej w
ul. Sarbinowskiej;
ñ rozprowadzenie sieci wodociπgowej naleøy zaprojektowaÊ zgodnie zobowiπzujπcymi przepisami;
b) odprowadzenie úciekÛw:
ñ tymczasowo do szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych zlokalizowanych na dzia≥ce,
ñ docelowo przewiduje siÍ odprowadzenie úciekÛw
do istniejπcej oczyszczalni po wybudowaniu sieci
kanalizacyjnej zgodnie z gminnym programem
odprowadzenia úciekÛw;
2) Zasilanie w energiÍ elektrycznπ:
a) naleøy zapewniÊ z istniejπcej sieci elektroenergetycznej lub innej na podstawie warunkÛw uzyskanych
z w≥aúciwego terytorialnie rejonu energetycznego;
b) z≥πcza z pomiarem rozliczeniowym naleøy sytuowaÊ
w granicach dzia≥ek z dostÍpem od ulicy przyjmujπc
zasadÍ dla dzia≥ek jednorodzinnych, øe jedno z≥πcze
moøe zasilaÊ dwie dzia≥ki;
ñ od z≥πcza do obiektÛw na dzia≥ce naleøy wykonaÊ
wewnÍtrznπ liniÍ zasilajπcπ.
3) Zasilanie w gaz:
a) planuje siÍ zasilanie w gaz poprzez rozbudowÍ istniejπcej sieci gminnej na zasadach wynikajπcych z:

Poz. 654

ñ

programÛw gazyfikacji, obowiπzujπcych dla terenu gminy,
ñ warunkÛw technicznych realizacji uzbrojenia i wykonania przy≥πczy uzyskanych od w≥aúciwego
zak≥adu gazownictwa;
4) Gospodarka cieplna:
a) do celÛw grzewczych dopuszcza siÍ stosowanie paliw gazowych, ciek≥ych i sta≥ych przy wykorzystaniu
kot≥Ûw niskoemisyjnych.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß10
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U.
z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) ustala siÍ stawkÍ
procentowπ s≥uøπcπ naliczaniu op≥aty, o ktÛrej mowa w art. 36
ust. 3. Stawka wynosi 30%.
ß11
Tarci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
gminy SwarzÍdz wymieniony w ß1 niniejszej uchwa≥y w czÍúci
sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.
ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.
ß13
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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655
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 5 lutego 2002 r.
o sprostowaniu b≥Ídu
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 4 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych
aktÛw prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 719)
prostuje siÍ b≥πd

stanowiπcych mienie komunalne (opubl. w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 145, poz. 2988) w ten
sposÛb, øe w ß1 lit. ìcî po s≥owach ìdla lokali handlowych
i rzemieúlniczych w miejsce znakÛw zapytania winna byÊ wpisana stawka 5,53 z≥î.

w uchwale Nr XXX/200/2001 Rady Miasta i Gminy w Dolsku
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwa≥y Nr
113/XXVII/93 Rady Miasta i Gminy w Dolsku z dnia 29 kwietnia
1993 r. w sprawie ustalenia zasad najmu lokali i terenÛw
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