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987
UCHWA£A Nr III/20/2002 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia liczby punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y,
oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art.
12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu alkoholizmowi
(Dz.U. z 2002 Nr 147 poz. 1231 z póniejszymi zmianami Rada
Miejska w Poniecu ustala co nastêpuje:
§1. Na terenie gminy Poniec ustala siê maksymaln¹ liczbê
50 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
pow. 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y.

- sale wiejskie oraz teren obok tych sal,
- teren obok wyznaczonych miejsc odbywania zabaw czy
imprez,
- wyznaczony teren w Parku Miejskim,
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Ponieca.
§6. Traci moc uchwa³a:

§2. Na terenie gminy Poniec ustala siê maksymaln¹ liczbê
10 punktów sprzeda¿y napojów alkoholowych zawieraj¹cych
powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y.

Nr XXXVI/229/201 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 10
grudnia 2001 r. w sprawie liczby punktów sprzeda¿y napojów
zawieraj¹cych pow. 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa)
przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak
i w miejscu sprzeda¿y, oraz okrelenia zasad usytuowania
miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunki sprzeda¿y
tych napojów.

§3. Na terenie gminy Poniec wprowadza siê sta³y zakaz
usytuowania i podawania i napojów alkoholowych w odleg³oci 50 m od szkó³, przedszkoli, kocio³ów.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§4. 1. Sprzeda¿ i podawanie napojów alkoholowych
zawieraj¹cych wiêcej ni 4,5% alkoholu mo¿e odbywaæ siê na
imprezach na otwartym powietrzu w ni¿ej wymienionych
miejscach:

Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz Nowak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53

Poz. 988, 989

 5051 

988
UCHWA£A Nr III/21/2002 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie wprowadzenia op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 18, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002
nr 9 poz. 84 ze zmianami)oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. nr 62 poz. 718 ze
zmianami) - Rada Miejska w Poniecu uchwala co nastêpuje.
§1. Wprowadza siê na terenie gminy Poniec op³atê administracyjn¹ w wysokoci:
1) za wydanie wypisu lub odpisu z tekstu planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
40 z³.
2) za wyrys z planu przestrzennego miasta i gminy

§2. Ustalona op³ata administracyjna winna byæ wp³acona
gotówk¹ w kasie Urzêdu Miejskiego lub na rachunek bankowy
Urzêdu Miejskiego.
§3. Traci moc uchwa³a nr XXXVIII/237/2002 Rady
Miejskiej w Poniecu z dnia 28 lutego 2002 r. w sprawie
wprowadzenia op³aty administracyjnej.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Ponieca.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz Nowak

30 z³.

989
UCHWA£A Nr III/29/2002 RADY MIEJSKIEJ W PONIECU
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 a tak¿e
art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 109, art. 116, art. 124 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 5,
6, 7, 9, 10 i 11, ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt
1, art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku
o finansach publicznych (Dz.U. z 1998 roku nr 155 poz. 1014
ze zmianami) oraz art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia
1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 1996 r. nr 1 poz. 3 ze
zmianami) Rada Miejska w Poniecu uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 r.
w wysokoci 9.966.503 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do
uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok
w wysokoci 10.176.503 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do
uchwa³y.

§2. Dochody ustalone w §1 pkt 1 obejmuj¹:
1) dotacje na realizacje zadañ zleconych gminie z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych na podstawie odrêbnych ustaw w kwocie 409.772 z³ jak w za³¹czniku nr 4 do uchwa³y.
2) dotacje na realizacje zadañ wspólnych realizowanych na
podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego w kwocie 23.000 z³ jak w za³¹czniku nr 6 do
uchwa³y.
3) dotacje z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ w³asnych
gminy w kwocie 169.525 z³ jak w za³¹czniku nr 1 do
uchwa³y.
4) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 70.000 z³ jak w za³¹czniku nr
8 do uchwa³y.
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§3. 1. Z wydatków ustalonych w §1 pkt 2 przeznacza siê
³¹cznie na:
1) wydatki bie¿¹ce kwotê 8.604.513 z³ w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ kwotê
4.990.528 z³,
b) dotacje kwotê

456.336 z³,

c) obs³ugê d³ugu kwotê

102.831 z³.

2) wydatki maj¹tkowe kwotê
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1.571.990 z³.

3) z kwoty dotacji o której mowa w pkt 1 lit. b przeznacza siê
na:
a) dotacje podmiotow¹ dla instytucji kultury kwotê
361.786 z³,
b) dotacjê celow¹ na dofinansowanie zadañ zleconych do
realizacji stowarzyszeniom w kwocie
92.050 z³,
c) dotacjê celow¹ na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ w kwocie
2.500 z³.
2. Ogólna kwota wydatków okrelona w ust. 1 pkt 1
obejmuje:
1) Wydatki w kwocie 409.772 z³ na realizacjê zadañ zleconych
z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych
na podstawie odrêbnych ustaw jak w za³¹czniku nr 5 do
uchwa³y.
2) wydatki w kwocie 23.000 z³ na realizacjê zadañ wspólnych
realizowanych na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego jak w za³¹czniku nr 7 do
uchwa³y.
3) wydatki w kwocie 70.000 z³ na realizacjê zadañ okrelonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych jak w za³¹czniku nr 8 do uchwa³y.
3. Wydatki maj¹tkowe okrelone w ust. 1 pkt 2 w kwocie
1.571.990 z³ zawiera za³. nr 12 do uchwa³y.
§4. Ustala siê przychody i rozchody bud¿etu jak w za³.
nr 3 do uchwa³y. ród³em pokrycia deficytu jest po¿yczka
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska w Poznaniu
w kwocie 430.000 z³.

§5. Ustala siê plan dochodów i wydatków zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych na podstawie ustaw jak w za³. nr 4 i 5 do uchwa³y.
§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 9 do uchwa³y.
§7. Ustala siê plany przychodów i wydatków rodków
specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 10 do uchwa³y.
§8. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 11 do uchwa³y.
§9. 1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ bud¿etu w wysokoci
24.000 z³.
2. Tworzy siê rezerwê celow¹ w wysokoci 62.000 z³ na
wydatki bie¿¹ce owiaty.
§10. Upowa¿nia siê Burmistrza Ponieca do:
1) dokonywania zmian polegaj¹cych na przeniesieniach
w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
w wydatkach bie¿¹cych i maj¹tkowych oraz miêdzy zadaniami.
2) do zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w roku bud¿etowym deficytu bud¿etowego do
wysokoci 500.000 z³.
3) samodzielnego zaci¹gania zobowi¹zañ, których suma
w ci¹gu roku bud¿etowego nie mo¿e przekroczyæ kwoty
500.000 z³.
4) lokowania wolnych rodków na rachunkach w innych
bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê bud¿etu gminy.
5) zaci¹gania d³ugu i sp³at zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych
po¿yczek i kredytów.
§11. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Ponieca.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Eugeniusz Nowak
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr III/29/02
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY PONIEC NA 2003 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³ Paragraf
01022
049

020

02095
075

600

60014
232

700

70005
047
075
084

750

092
75011
201
75023

75095

069
083
092
084

751
75101
201
754

75414
201

756
75601
035
091

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³oci chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego.
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i
op³at

Ogó³em
20.000
20.000
20.000
3.300
3.300
3.300
23.000
23.000
23.000
117.300
117.300
12.200
49.600
51.000
4.500
161.598
55.400
55.400
102.698
3.000
4.500
95.198
3.500
3.500
1.272
1.272
1.272
200
200
200
4.120.586
31.000
30.000
1.000
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031
032
033
034
050
091
75616
031
032
033
034
036
037
043
045
050
069
091
75618

75619

041
048
046

75621
001
002

758
75801
75802
75805
801

80101
80110
80195

292
292
292
092
092
203

853
85313
201
85314
201
85315
203
85316
201
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Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Pozosta³e odsetki
Gimnazja
Pozosta³e odsetki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków
gmin)
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

1.665.504
1.276.752
338.558
31.241
7.953
10.000
1.000
1.441.299
772.845
501.557
1.104
31.903
8.000
454
32.736
1.000
80.000
1.200
10.500
85.000
15.000
70.000
1.000
1.000
896.783
876.783
20.000
4.968.690
4.440.113
4.440.113
24.997
24.997
503.580
503.580
27.025
10.000
10.000
3.500
3.500
13.525
13.525
515.700
7.900
7.900
252.800
252.800
156.000
156.000
15.400
15.400
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092
201

85328
854

85404

083
083
092
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Orodki pomocy spo³ecznej
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Razem

78.200
1.400
76.800
5.400
5.400
7.832
7.832
5.832
2.000
9.966.503

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY PONIEC NA 2003 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³ Paragraf
01008

4300

01022

01030

4100
4210
4300
2850

01095
020
600

02095
60014

60016

700

710

70005

71035

3020
4300
4270
4300
6050
4210
4270
4300
4430
6050
4210
4300
4430
4610
4210
4270
4300

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Melioracje wodne
Zakup us³ug pozosta³ych
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³oci chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego.
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych

Ogó³em
61.298
24.000
24.000
19.996
10.000
8.000
1.996
16.802
16.802
500
500
1.000
1.000
1.000
599.491
147.000
31.000
15.000
101.000
452.491
20.000
74.991
45.000
8.500
304.000
25.000
25.000
1.000
22.700
1.000
300
8.500
8.500
2.500
5.000
1.000
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750

75011

75022

75023

4010
4040
4110
4120
4440
3030
4210
4300
4410
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4530
6060

75047

75095

4100
4110
4210
4300
4610
2820
3030
4210
4300
4430

751
75101

754

4010
4110
4120
75405
2320
75412

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
4440
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Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci
bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Komendy powiatowe Policji
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

1.213.628
85.915
64.586
5.280
12.492
1.712
1.845
68.200
61.200
2.000
4.000
1.000
940.370
4.970
4.550
585.389
44.820
104.702
14.166
42.150
17.700
12.300
1.500
67.580
14.200
5.000
14.343
1.000
6.000
55.233
32.433
2.000
2.200
16.500
2.100
63.910
9.000
20.000
6.000
20.000
8.910
1.272
1.272
1.057
189
26
72.508
2.000
2.000
65.108
600
23.407
1.933
4.531
621
12.800
2.244
9.129
4.029
4.488
1.326
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75414
75495
757

4210
4300
3020
4300

75702
8070
758
801

75818
80101

80104

4810
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
3020

80110

80113

80146
80195

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4440
4300
4440
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Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Placówki dokszta³cania i doskonalenia nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

2.000
1.500
500
3.400
2.200
1.200
102.831
102.831
102.831
86.000
86.000
86.000
4.624.246
2.961.917
159.381
1.827.509
136.167
373.161
51.134
110.419
20.000
53.651
53.000
2.160
48.552
6.590
6.500
113.693
110.014
7.714
74.381
5.092
15.032
2.060
400
500
4.835
1.321.325
69.158
834.970
58.674
169.747
23.259
29.746
18.804
25.180
15.000
1.105
17.939
2.854
1.350
53.539
193.208
147
24.977
1.705
4.466
612
159.797
1.504
24.457
24.457
13.325
13.325
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803
851

80309

3210

85154
2830
4110
4120
4210
4260
4270
4300

853
85313

4130
85314

85315
85316
85319

85328
85395
854

85401

85404

3110
4110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4440
4300
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4280
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
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Szkolnictwo wy¿sze
Pomoc materialna dla studentów
Stypendia i zasi³ki dla studentów
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji pozosta³ym jednostkom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug zdrowotnych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

10.000
10.000
10.000
51.550
51.550
500
1.680
110
15.400
1.000
500
32.360
892.608
7.900
7.900
375.800
364.382
11.418
230.400
230.400
15.400
15.400
138.042
1.100
86.903
6.022
16.615
2.277
5.000
1.000
200
12.650
3.500
2.775
57.446
57.446
67.620
67.620
434.590
129.138
8.092
89.776
4.702
18.212
2.496
25
5.835
289.931
16.837
178.479
12.844
36.586
5.013
6.033
4.000
9.650
1.500
900
5.330
270
480
12.009
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85412
2820
85446
900

90001
90003
90004

90015

90095
921

92109

92114
92116
92195
926

92601

92605

4300
6050
4210
4300
4210
4270
4300
4260
4270
4300
6050
4300
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
2550
2550
4300
4210
4260
4270
4300
4430
2820
3020
4210
4300
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Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y szkolnej
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Pozosta³e instytucje kultury
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Razem

14.200
14.200
1.321
1.321
1.385.490
1.120.990
1.120.990
40.000
10.000
30.000
47.000
5.000
7.000
35.000
162.500
85.000
30.000
7.500
40.000
15.000
15.000
494.641
122.855
4.500
605
25.000
17.250
40.000
34.500
1.000
248.961
248.961
112.825
112.825
10.000
10.000
111.850
39.000
8.400
6.000
3.500
21.000
100
72.850
68.850
3.000
100
900
10.176.503
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
Przychód
952
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym

430.000
430.000

Rozchód
992
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
Saldo

220.000
220.000
210.000

Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAÑ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEÑ J.S.T. USTAWAMI
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

Paragraf
069
201

751
75101
201
754
75414
201
853
85313

201
85314
201

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

Zlecone
66.400
66.400
11.000
55.400
1.272
1.272
1.272
200
200
200
352.900
7.900

7.900
252.800
252.800
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85316
201
85319
201

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Razem

Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
Plan dotacji celowych na realizacjê zadañ z zakresu administracji rz¹dowej

15.400
15400
76.800
76.800
420.772

11.000 z³
409.772 z³

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAÑ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH NA PODSTAWIE USTAW I POROZUMIEÑ J.S.T. USTAWAMI
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

Paragraf
4010
4040
4110
4120
4440

751
75101
4010
4110
4120
754
75414
853

4210

85313
4130
85314

85316
85319

3110
4110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4440

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Razem

Zlecone
55.400
55.400
41.483
3.572
8.056
1.104
1.185
1.272
1.272
1.057
189
26
200
200
200
352.900
7.900
7.900
252.800
241.382
11.418
15.400
15.400
76.800
1.100
51.303
4.022
9.892
1.356
7.359
1.768
409.772
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN DOCHODÓW ZADAÑ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEÑ MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Dzia³
600

Rozdzia³

Paragraf

60014
232

Treæ
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Razem

Porozumienia
23.000
23.000
23.000
23.000

Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN WYDATKÓW ZADAÑ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEÑ MIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Dzia³
600

Rozdzia³

Paragraf

60014

4270
4300

Treæ
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Razem

Porozumienia
23.000
23.000
13.000
10.000
23.000

Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y Nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ OKRELONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 ROK
Dzia³
750

Rozdzia³
75023

Paragraf

3030
4110
4300
4410

756
75618
048

Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzêdy gmin(miast i miast na pr. powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie
ustaw
Wp³ywy z op³at za zezwól, na sprzeda¿ alkoh.

Dochody

70.000
70.000
70.000

Wydatki
14.250
14.250
4.550
1.320
7.380
1.000
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Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Edukacyjna opieka wychowawcza
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i m³odzie¿y szkolnej
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Razem

51.550
51.550
500
1.680
110
15.400
1.000
500
32.360
4.200
4.200
4.200
70.000

70.000

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH

Nazwa zak³adu
bud¿etowego

Klasyfikacja
bud¿et

Razem

Przychody
z dostaw,
robót i
us³ug

Przychody
w tym:
Przychody
pozosta³e

Wydatki stanowi¹ce koszty
w tym:

Dotacje na
dzia³alnoæ
bie¿¹c¹

Dotacje na
inwestycje

Razem

na
wynagrodzenia

Pochodne od
wynagrodzeñ

Pozosta³e
wydatki
bie¿¹ce

Wydatki
inwestycyjne

Rozdzia³

Gminny Zak³ad
Wodoci¹gów i
Kanalizacji w
Poniecu zs w
Drzewcach

010

01010

794.010

790.010

4.000

0

0

791.941

165.055

33.674

540.212

53.000

Zak³ad
Gospodarki
Komunalnej i
Mieszkaniowej
w Poniecu

700

70004

568.190

565.190

3.000

0

0

562.917

266.432

52.681

243.804

0

X

X

1.362.200

1.355.200

7.000

0 1.354.858

431.487

86.355

784.016

53.000

Razem

0

 5064 
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Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.
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Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RODKÓW SPECJALNYCH
Klasyfikacja
Nazwa rodka

Dzia³ / Rozdz.

1
Zajêcie pasa
drogowego Urz¹d
Miejski w Poniecu
Zajêcie pasa
drogowego Urz¹d
Miejski w Poniecu
Sto³ówka szkolna
Szko³a Podstawowa
w Poniecu
Razem

2

Przychody w
tym:
Wp³ywy
Razem z us³ug i
op³at
3
4

Wydatki w tym:
Razem

Wynagrodzenia

Pochodne od
wynagrodzeñ

Pozosta³e
wydatki

Wydatki na
inwestycje

5

6

7

8

9

600 / 60014

1.000

1.000

1.000

600 / 60016

1.000

1.000

2.500

801 / 80101 113.260

111.760

123.701

42.311

8.118

73.272

113.760

127.201

42.311

8.118

76.772

X

115.260

0

0

1.000
2.500

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
w z³
1
I
II
z tego:

2

1
2
3
4
III
IV
w tym:
1
2
3

Wyszczególnienie
3
Stan rodków na pocz¹tku roku
Przychody razem (03 + 04 + 05 + 06)
wp³ywy w³asne
przelewy od marsza³ka i od wojewódzkiego
inspektora ochrony rodowiska
dotacje z bud¿etu
inne
rodki dyspozycyjne
Wydatki ogó³em(09 - 17 z wy³¹czeniem pozycji 12,
13 i 14)
edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ
proekologicznych
wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych
rodowiska
realizowanie zadañ modernizacyjnych i
inwestycyjnych s³u¿¹cych ochronie rodowiska i
gospodarce wodnej - razem

Pozycja
4
01
02

Plan
5
90.000
30.000

03
04

30.000

05
06
07

120.000

08

120.000

09
10
11

z tego na:

4
5
6
V

a) ochronê wód
b) ochronê powietrza
c)gospodarkê wodn¹ i ochronê przed powodzi¹
urz¹dzenia i utrzymywanie terenów zieleni,
zadrzewieñ, zakrzewieñ oraz parków wiejskich
realizacjê przedsiêwziêæ zwi¹zanych z
gospodarczym wykorzystaniem oraz ze
sk³adowaniem odpadów
inne cele s³u¿¹ce ochronie rodowiska w gminie
ustalone przez Radê Miejsk¹
Stan rodków na koniec roku (07 - 08)

12
13
14
15
16
17

120.000

18

0
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Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y nr III/29/02
Rady Miejskiej
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN ZADAÑ INWESTYCYJNYCH GMINY PONIEC NA 2003 ROK
Dzia³
600

Rozdzia³ Paragraf
60014

60016

750

6050

6050

75023
6060

900

90001

90015

6050

6050

Treæ
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Drzewce chodnik
Dziêczyna chodnik
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
droga Czarkowo
droga £W - Kopanie
Administracja publiczna
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Zadania
zestaw komputerowy
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
kanalizacja etap I
kanalizacja sanitarna
oczyszczalnia
Owietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Owiettlenie ulic Rynek

Ogó³em
405.000
101.000
101.000
51.000
50.000
304.000
304.000
50.000
254.000
6.000
6.000
6.000
6.000
1.160.990
1.120.990
1.120.990
635.260
200.740
284.990
40.000
40.000
40.000

990
UCHWA£A Nr V/33/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego w Kórniku, rejon ul. Witosa dla czêci dzia³ki nr 326/8, obrêb Bnin, o pow. ok. 1,2 ha
Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U. Nr
15 poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z 8.03.1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001
Dz.U Nr 142, poz. 1591 r. z pón. zm.) oraz w oparciu
o Uchwa³ê Rady Miejskiej w Kórniku nr XXXIV/445/2001 z dn.
24 sierpnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, obrêb Bnin Rada Miejska w Kórniku uchwala:
§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w miejscowoci Kórnik, obrêb Bnin, rejon ul. Witosa, zwanym
dalej planem.

2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y oraz przyk³adowe projekty budynków mieszkalnych.
3. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu zwane dalej
przepisami.
§2. 1. Plan obejmuje teren o pow. 1,2 ha po³o¿ony
w miejscowoci Kórnik. - dzia³ka o numerze ewidencyjnym
326/8, obrêb Bnin.
2. Teren stanowi grunt rolny kl. IVa i zgodnie z ustaw¹
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U.
Nr 16 poz. 78 z 1997 r. z pón. zm.) z uwagi na klasê
bonitacyjn¹ wymaga zgody na zmianê przeznaczenia u¿ytku
rolnego na cele nierolnicze i nielene.
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§3. USTALENIA OGÓLNE
Przedmiotem ustaleñ ogólnych planu s¹:
1. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

cego do gzymsu max. 3,50 m, do kalenicy max. 8,00 m.
Gara¿e na granicy dzia³ki zbli¿nione z gara¿em s¹siada,
dach stromy 30-45°. Powierzchnia zabudowy gara¿u do 25
m2. Usytuowanie budynku i gara¿y oraz kalenic budynków
i gara¿y jak na rysunku planu. Patrz projekty przyk³adowe.

2. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KD i KP.

4. MN jak 3 MN

3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:

5. MN jak 1 MN

-

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

6. MN jak 2 MN

-

linie podzia³u wewnêtrznego;

-

linie zabudowy obowi¹zuj¹ce:

7. KP - Projektowane przed³u¿enie drogi w kierunku zachodnim do ulicy Witosa o szerokoci 12,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych.

a) dla budynków mieszkalnych,
b) dla budynków gara¿owych,
-

zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§4. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE

8. KD - Projektowana droga dojazdowa wewnêtrzna o szerokoci 10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych ³¹cz¹ca siê
z drog¹ (7KP) oraz projektowan¹ ulic¹ Kana³ow¹. Po³¹czenie ulicy projektowanej z ulic¹ osiedlow¹ 7 KP pozostawia
siê do ucilenia na etapie projektu budowlanego.

Przedmiotem ustaleñ szczegó³owych s¹ zasady zagospodarowania terenu.

9. KD - Teren rezerwowany pod tymczasow¹ nawrotkê do
czasu przed³u¿enia projektowanej ulicy Kana³owej.

1. Na ka¿dej dzia³ce dopuszcza siê l budynek mieszkalny oraz
budynek gara¿owy. Usytuowanie budynku, kierunek
kalenicy oraz usytuowanie gara¿u, przedstawia plan
i przyk³adowe projekty budynków i zagospodarowania
terenu dzia³ki.

§6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ

2. Niezabudowany obszar dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹ o charakterze krajobrazowym.
3. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy dla budynków i gara¿y s¹
przedstawione na planie.
4. Ustala siê obowi¹zek gromadzenia odpadów sta³ych
w pojemnikach usytuowanych na dzia³ce i wywo¿enie ich
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami
sta³ymi. Sposób postêpowania z odpadami pochodz¹cymi
z dzia³alnoci gospodarczej winien byæ zgodny z Ustaw¹
z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628
z pón. zm).
5. Ogrodzenie parcel a¿urowe, nie dopuszcza siê ogrodzeñ
z prefabrykatów betonowych.
§5. PRZEZNACZENIE TERENÓW
1. MN - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostoj¹cej. Na dzia³ce
przewiduje siê 1 budynek mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem stromym od 30-45°. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego i gara¿u do 150 m2.
Wysokoæ od poziomu terenu istniej¹cego do gzymsu
max. 5,00 m, do kalenicy 9,00 m. Gara¿e przybudowane
lub wbudowane. Usytuowanie budynków i gara¿y oraz
kierunek kalenicy jak na rysunku planu.
2. MN jak 1 MN
3. MN - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostoj¹cej. Na dzia³ce
przewiduje siê 1 budynek mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem stromym 35-45° i poddaszem
u¿ytkowym. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 100 m2. Wysokoæ od poziomu terenu istniej¹-

a) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ruroci¹gu komunalnego przebiegaj¹cego w ulicy Witosa.
b) Odprowadzenie cieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
atestowanych, okresowo opró¿nianych.
c) Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cego i projektowanego
w ulicy Witosa gazoci¹gu redniego cinienia. Szafki
przeznaczone na zawór g³owy i urz¹dzenia pomiarowe
lokalizowaæ nale¿y w ogrodzeniu na granicy dzia³ki.
d) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - wg ustaleñ Rejonu
Dystrybucji Wrzenia, w oparciu o warunki techniczne
wynikaj¹ce z zapotrzebowania przez danego inwestora.
Szafki z urz¹dzeniami pomiarowymi lokalizowaæ nale¿y
w ogrodzeniu na granicy dzia³ki.
e) W zakresie ciep³ownictwa dla celów grzewczych i technologicznych nale¿y stosowaæ paliwa proekologiczne. Zakaz
ogrzewania kominkowego jako jedynego ród³a ciep³a.
f) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nale¿y uzgodniæ z miejscow¹ spó³k¹ wodn¹. W przypadku kiedy uszkodzenie urz¹dzeñ drenarskich zosta³o spowodowane przez
w³aciciela danej nieruchomoci, zobowi¹zany jest on do
ich naprawy na koszt w³asny.
g) Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia
obiektów archeologicznych przez ekipê budowlan¹ nale¿y,
zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz.U. Nr 98
z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten
fakt do Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pa³ac Górków,
ul. Wodna 27, 61-781 Poznañ) lub do Wojewódzkiego
Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Poznaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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§7. PRZEPISY KOÑCOWE
Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych op³at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrz
Gminy Kórnik.

Uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia
17.02.1993 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Województwa Poznañskiego poz. 43 nr 5/93.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

§9. Traci moc w czêci sprzecznej z ustaleniami planu
uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik, zatwierdzony
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UCHWA£A Nr V/34/2003 W KÓRNIKU RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego w Kórniku, rejon ul. Konarskiej dla dzia³ki nr 317, o pow. 1,4321 ha, obrêb Bnin
Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z 8.03.1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz w oparciu
o Uchwa³ê Rady Miejskiej w Kórniku XXXI/407/2001 z dn. 20
kwietnia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kórniku, obrêb Bnin, Rada Miejska w Kórniku uchwala:

1. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
oznaczone na rysunku planu symbolem MN.

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz
na jednej dzia³ce teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej w miejscowoci Kórnik, obrêb Bnin, rejon ul. Konarskiej, zwanym
dalej planem.

5. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:

2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y oraz przyk³adowe projekty budynków mieszkalnych.
3. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu zwane dalej
przepisami.
§2. 1. Plan obejmuje teren o pow. 1,4321 ha po³o¿ony
w miejscowoci Kórniku - dzia³ka o numerze ewidencyjnym
317, obrêb Bnin.
2. Teren stanowi grunt rolny kl. IVa i zgodnie z ustaw¹
z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U.
Nr 16 poz. 78 z 1997 r. z pón. z uwagi na klasê bonitacyjn¹
wymaga zgody na zmianê przeznaczenia u¿ytku rolnego na
cele nierolnicze i nielene.
§3. USTALENIA OGÓLNE
Przedmiotem ustaleñ ogólnych planu s¹:

2. Tereny budownictwa mieszkaniowego oraz nieuci¹¿liwej
dzia³alnoci rzemielniczej oznaczone na rysunku symbolem MG.
3. Teren rezerwowany pod urz¹dzenia elektroenergetyczne
lub inne oznaczone symbolem FU.
4. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KD.

-

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

-

linie podzia³u wewnêtrznego;

-

linie zabudowy obowi¹zuj¹ce:
a) dla budynków mieszkalnych,
b) dla budynków gara¿owych,

-

zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§4. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE.
Przedmiotem ustaleñ szczegó³owych s¹ zasady zagospodarowania terenu.
1. Na ka¿dej dzia³ce dopuszcza siê 1 budynek mieszkalny
oraz budynek gara¿owy. Usytuowanie budynku, kierunek
kalenicy oraz usytuowanie gara¿u, przedstawia rysunek
planu i przyk³adowe projekty budynków i zagospodarowania terenu dzia³ki.
2. Niezabudowany obszar dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹ o charakterze kraj obrazowym.
3. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy dla budynków i gara¿y s¹
przedstawione na rysunku planu.
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4. Ustala siê obowi¹zek gromadzenia odpadów sta³ych
w pojemnikach usytuowanych na dzia³ce i wywo¿enie ich
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami
sta³ymi. Sposób postêpowania z odpadami z dzia³alnoci
gospodarczej winien byæ zgodny z Ustaw¹ z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628 z pón. zm).
5. Ogrodzenie dzia³ek a¿urowe, nie dopuszcza siê ogrodzeñ
z prefabrykatów betonowych.

-

Zainwestowanie obiektami kubaturowymi nie mo¿e
przekroczyæ 30% powierzchni dzia³ki. Odleg³oæ miêdzy obiektami kubaturowymi od granic dzia³ki i pomiêdzy sob¹ musz¹ zachowaæ przepisy prawa budowlanego i ustalenia niniejszego planu.

-

Parkingi dla potrzeb zak³adowych i obs³ugi klientów
nale¿y projektowaæ na obszarze w³asnej dzia³ki inwestora w oparciu o wjazd na dan¹ dzia³kê z drogi
dojazdowej.

-

Wysokoæ budynku mieszkalnego nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m w kalenicy, a budynku gospodarczego nie
mo¿e przekroczyæ 6,5 m w kalenicy.

-

Teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹ o charakterze krajobrazowym.

-

Nie dopuszcza siê sk³adowisk otwartych.

§5. PRZEZNACZENIE TERENÓW
1. MN - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostoj¹cej. Na dzia³ce
przewiduje siê 1 budynek mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem stromym od 35-45° i poddaszem u¿ytkowym. Powierzchnia zabudowy do 100 m2.
Wysokoæ od poziomu terenu istniej¹cego do gzymsu
max. 5,80 m, do kalenicy 8,50 m. Gara¿e wolnostoj¹ce
bliniacze z dachem stromym 30-45°. Powierzchnia zabudowy gara¿y do 25 m. Usytuowanie budynków i gara¿y
oraz kierunek kalenicy jak na rysunku planu.
2. MN jak 1 MN.
3. MN - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostoj¹cej albo bliniaczej
po³¹czonej gara¿ami. Na dzia³ce przewiduje siê 1 budynek
mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem
stromym 35-45° i poddaszem u¿ytkowym. Powierzchnia
zabudowy budynku mieszkalnego do 100 m2. Wysokoæ
od poziomu terenu istniej¹cego do gzymsu max. 3,50 m,
do kalenicy max. 8,50 m. Gara¿e przybudowane z dachem
p³askim i mo¿liwoci¹ urz¹dzania tarasu. Powierzchnia
zabudowy gara¿y do 25 m2. Usytuowanie budynków,
kalenic, gara¿y jak na planie.
4. MN jak 3MN.
5. MG - Tereny budownictwa mieszkaniowego oraz nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej. Nie dopuszcza siê inwestycji, które zaliczone s¹ jako szczególnie szkodliwe dla
rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan
tego rodowiska zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów
inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz
wymagañ jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko, tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 589).
Ewentualna strefa uci¹¿liwoci musi mieciæ siê w granicach w³asnej dzia³ki.
Natomiast technologia obiektów nie mo¿e byæ:
-

wodoch³onna,

-

ciekodajna,

-

zapotrzebuj¹ca du¿ych iloci gazu,

-

ród³em ha³asu i zanieczyszczenia powietrza oraz produkcji niebezpiecznych i uci¹¿liwych odpadów.

Powy¿sze warunki musz¹ byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie normami i bran¿owymi warunkami technicznymi.

6. KD - Teren przeznaczony pod ulicê dojazdow¹ o szerokoci
10,0 m w liniach rozgraniczaj¹cych stanowi¹ce po³¹czenie
miêdzy ulic¹ Konarsk¹ a drog¹ Czo³owsk¹. Wlot od strony
ulicy Konarskiej o szerokoci 15,0 m. Po³¹czenie ulicy
projektowanej z istniej¹cymi drogami pozostawia siê do
ucilenia na etapie projektu budowlanego.
7. EE - Teren rezerwowany pod nieznane us³ugi energetyczne lub inne. Ucilenie potrzeby i przeznaczenia dzia³ki
mo¿e nast¹piæ w drodze oddzielnych decyzji administracyjnych.
§6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
a) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ruroci¹gu komunalnego przebiegaj¹cego w ulicy Konarskiej.
b) Odprowadzenie cieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
atestowanych, okresowo opró¿nianych.
c) Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cego i projektowanego
w ulicy Konarskiej gazoci¹gu niskiego cinienia. Szafki
przeznaczone na zawór g³ówny i urz¹dzenia pomiarowe
lokalizowaæ nale¿y w ogrodzeniu na granicy dzia³ki.
d) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - wg ustaleñ Rejonu
Dystrybucji Wrzenia, w oparciu o warunki techniczne
wynikaj¹ce z zapotrzebowania przez danego inwestora.
Szafki z urz¹dzeniami pomiarowymi lokalizowaæ nale¿y
w ogrodzeniu na granicy dzia³ki.
e) W zakresie ciep³ownictwa dla celów grzewczych i technologicznych nale¿y stosowaæ paliwa proekologiczne. Zakaz
ogrzewania kominkowego jako 1-go ród³a ciep³a.
f) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nale¿y uzgodniæ z miejscow¹ spó³k¹ wodn¹. W przypadku kiedy uszkodzenie urz¹dzeñ drenarskich zosta³o spowodowane przez
w³aciciela danej nieruchomoci, zobowi¹zany jest on do
ich naprawy na koszt w³asny.
g) Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia
obiektów archeologicznych przez ekipê budowlan¹ nale¿y,
zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
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o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz.U. Nr 98
z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten
fakt do Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych
Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pa³ac Górków,
ul. Wodna 27, 61-781 Poznañ) lub do Wojewódzkiego
Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Poznaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§7. PRZEPISY KOÑCOWE

§9. Traci moc w czêci sprzecznej z ustaleniami planu
uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia
17.02.1993 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Województwa Poznañskiego poz. 43 nr 5/93.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych op³at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.

992
UCHWA£A Nr V/35/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 29 stycznia 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa
mieszkaniowego w Kórniku, rejon ul. Kana³owej dla dzia³ek nr 451, 452 i 453/2, obrêb Bnin, o pow. ok. 1,08 ha
Na podstawie art. 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. - o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz.U.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z 8.03.1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz w oparciu
o Uchwa³ê Rady Miejskiej w Kórniku nr XXVII/310/2000 z dn.
10 listopada 2000 r oraz XLIII/548/2002 z dn. 12 kwietnia
2002 r., w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w Kórniku, obrêb Bnin, Rada Miejska w Kórniku uchwala:
§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
w miejscowoci Kórnik, obrêb Bnin, rejon ul. Kana³owej,
zwanym dalej planem.
2. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y oraz przyk³adowe projekty budynków mieszkalnych.
3. Niniejsza uchwa³a zawiera ustalenia planu zwane dalej
przepisami.
§2. 1. Plan obejmuje teren o pow. 1,08 ha po³o¿ony
w miejscowoci Kórnik, na dzia³kach o numerach ewidencyjnych 451, 452 i 453/2, obrêb Bnin.
2. Teren stanowi grunt rolny i ³¹ka kl. V i VI oraz nieu¿ytek
i zgodnie z ustaw¹ z 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 z 1997 r. z pón. zm.)
z uwagi na klasê bonitacyjn¹ nie wymaga zgody na zmianê
przeznaczenia u¿ytku rolnego na cele nierolnicze i nielene

§3. USTALENIA OGÓLNE
Przedmiotem ustaleñ ogólnych planu s¹:
1. Tereny budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
oznaczone na rysunku planu symbolem MN oraz na jednej
dzia³ce teren nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej oznaczone symbolem MG.
2. Tereny dróg publicznych oznaczone symbolem KD i KP.
3. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹:
-

linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu;

-

linie podzia³u wewnêtrznego;

-

linie zabudowy obowi¹zuj¹ce:
a) dla budynków mieszkalnych,
b) dla budynków gara¿owych,

-

zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

§4. USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
Przedmiotem ustaleñ szczegó³owych s¹ zasady zagospodarowania terenu.
1. Na ka¿dej dzia³ce dopuszcza siê 1 budynek mieszkalny
oraz budynek gara¿owy. Usytuowanie budynku, kierunek
kalenicy oraz usytuowanie gara¿u, przedstawia plan
i przyk³adowy projekt budynku i zagospodarowania terenu
dzia³ki.
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2. Niezabudowany obszar dzia³ki nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹ o charakterze krajobrazowym.
3. Obowi¹zuj¹ce linie zabudowy dla budynków i gara¿y s¹
przedstawione na planie.
4. Ustala siê obowi¹zek gromadzenia odpadów sta³ych
w pojemnikach usytuowanych na dzia³ce i wywo¿enie ich
zgodnie z gminnym programem gospodarki odpadami
sta³ymi. Sposób postêpowania z odpadami pochodz¹cymi
z dzia³alnoci gospodarczej winien byæ zgodny z Ustaw¹
z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 poz. 628
z pón. zm).
5. Ogrodzenie parcel a¿urowe, nie dopuszcza siê ogrodzeñ
z prefabrykatów betonowych.

Powy¿sze warunki musz¹ byæ zgodne z obowi¹zuj¹cymi
w tym zakresie normami i bran¿owymi warunkami technicznymi.
-

Zainwestowanie obiektami kubaturowymi nie mo¿e
przekroczyæ 250 m powierzchni zabudowy. Odleg³oæ
miêdzy obiektami kubaturowymi od granic dzia³ki
i pomiêdzy sob¹ musz¹ zachowaæ przepisy prawa
budowlanego i ustalenia niniejszego planu.

-

Parkingi dla potrzeb zak³adowych i obs³ugi klientów
nale¿y projektowaæ na obszarze w³asnej dzia³ki inwestora w oparciu o wjazd na dan¹ dzia³kê z drogi
dojazdowej.

-

Wysokoæ budynku mieszkalnego i dzia³alnoci gospodarczej nie mo¿e przekroczyæ 8,5 m w kalenicy.

-

Teren wolny od zabudowy nale¿y zagospodarowaæ
zieleni¹ o charakterze krajobrazowym.

-

Nie dopuszcza siê sk³adowisk otwartych.

§5. PRZEZNACZENIE TERENÓW
1. MN - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostoj¹cej. Na dzia³ce
przewiduje siê 1 budynek mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem stromym od 35-45° Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego do 100 m2. Wysokoæ od poziomu terenu istniej¹cego do gzymsu max.
5,00 m, do kalenicy 8,50 m. Gara¿e wolnostoj¹ce bliniacze z dachem stromym od 30-45°. Usytuowanie budynków
i gara¿y oraz kierunek kalenicy jak na rysunku planu.
2. MN jak 1 MN z tym, ¿e lokalizacja gara¿u i dojazd do dzia³ki
od strony ulicy Miko³ajczyka 13 poprzez s³u¿ebnoæ tej
dzia³ki. Miêdzy przejazdem a granic¹ s¹siada nale¿y utworzyæ pas izolacyjny minimum 2 m i obsadziæ gêst¹ zieleni¹.
3. MN - Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego niskiego w zabudowie wolnostoj¹cej. Na dzia³ce
przewiduje siê 1 budynek mieszkalny jednorodzinny jednokondygnacyjny z dachem stromym 30-45° Powierzchnia zabudowy domu mieszkalnego do 150 m2. Wysokoæ
budynku od poziomu terenu istniej¹cego do kalenicy
8,50 m. Gara¿ przybudowany do budynku mieszkalnego
Usytuowanie budynku i gara¿y oraz kierunek kalenicy jak
na planie.
4. MG - Tereny budownictwa mieszkaniowego oraz nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej. Nie dopuszcza siê inwestycji, które zaliczone s¹ jako szczególnie szkodliwe dla
rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan
tego rodowiska zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra
Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa
z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okrelenia rodzajów
inwestycji szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi oraz
wymagañ jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko, tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 589).
Ewentualna strefa uci¹¿liwoci musi mieciæ siê w granicach w³asnej dzia³ki.
Natomiast technologia obiektów nie mo¿e byæ:
-

wodoch³onna,

-

ciekodajna,

-

zapotrzebuj¹ca du¿ych iloci gazu,

-

ród³em ha³asu i zanieczyszczenia powietrza oraz
produkcji niebezpiecznych i uci¹¿liwych odpadów.

5. KD. Teren przeznaczony pod ulicê dojazdow¹ o szerokoci
10 m z nawrotk¹, stanowi¹ce po³¹czenie z ulic¹ Kana³ow¹.
Po³¹czenie ulicy dojazdowej z ulic¹ Kana³ow¹ pozostawia
siê do ucilenia w drodze odrêbnych decyzji administracyjnych.
§6. ZASADY OBS£UGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ
a) Zaopatrzenie w wodê z istniej¹cego ruroci¹gu komunalnego przebiegaj¹cego w ulicy Kana³owej.
b) Odprowadzenie cieków bytowych docelowo do projektowanej komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu
realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych,
atestowanych, okresowo opró¿nianych.
c) Zaopatrzenie w gaz z istniej¹cego i projektowanego
w ulicy Kana³owej gazoci¹gu redniego cinienia. Szafki
przeznaczone na zawór g³owy i urz¹dzenia pomiarowe
lokalizowaæ nale¿y w ogrodzeniu na granicy dzia³ki.
d) Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - wg ustaleñ Rejonu
Dystrybucji Wrzenia, w oparciu o warunki techniczne
wynikaj¹ce z zapotrzebowania przez danego inwestora.
Szafki z urz¹dzeniami pomiarowymi lokalizowaæ nale¿y
w ogrodzeniu na granicy dzia³ki.
e) W zakresie ciep³ownictwa dla celów grzewczych i technologicznych nale¿y stosowaæ paliwa proekologiczne. Zakaz
ogrzewania kominkowego jako jedynego ród³a ciep³a.
f) Wszelkie prace na terenach zmeliorowanych nale¿y uzgodniæ z miejscow¹ spó³k¹ wodn¹. W przypadku kiedy uszkodzenie urz¹dzeñ drenarskich zosta³o spowodowane przez
w³aciciela danej nieruchomoci, zobowi¹zany jest on do
ich naprawy na koszt w³asny.
g) Dotyczy prac ziemnych: w razie przypadkowego odkrycia
obiektów archeologicznych przez ekipê budowlan¹ nale¿y,
zgodnie z art. 22 i 24 ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.
o ochronie dóbr kultury (tekst jednolity Dz.U. Nr 98
z 1999 r., poz. 1150) zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten
fakt do Dzia³u Ochrony Zabytków Archeologicznych
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Muzeum Archeologicznego w Poznaniu (Pa³ac Górków,
ul. Wodna 27, 61-781 Poznañ) lub do Wojewódzkiego
Oddzia³u S³u¿by Ochrony Zabytków w Poznaniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
PRZEPISY KOÑCOWE
§7. Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
30%.

§9. Traci moc w czêci sprzecznej z ustaleniami planu
uchwalonego niniejsz¹ uchwa³¹ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Kórnik zatwierdzony
Uchwa³¹ Nr II/12/93 Rady Miasta i Gminy w Kórniku z dnia
17.02.1993 r. og³oszon¹ w Dz. Urz. Województwa Poznañskiego poz. 43 nr 5/93.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Kórnik.

993
UCHWA£A Nr V/34/2003 RADY MIEJSKIEJ KROBI
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie bud¿etu gminy i miasta na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9, lit. d, pkt 10, art.
61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) oraz art. 109, art. 116, ust. 1 i 2, art. 122, art. 124,
art. 128, ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15,
poz. 1487 art. 35, pkt 1 ustawy z dnia 14.12.1995 r. o izbach
rolniczych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zmianami) Rada
Miejska Krobi uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê dochody bud¿etu w wysokoci 17.072.082 z³
jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust
1 obejmuje:
1) dotacje na realizacjê zadañ zleconych gminie z zakresu
administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie
na podstawie odrêbnych ustaw w kwocie 1.141.160 z³ jak
w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y,
2) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie 23.000 z³.
3) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie 115.000 z³. jak w za³¹czniku
Nr 5 do uchwa³y.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie
20.388.751 z³ jak w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê
³¹cznie na:

1) wydatki bie¿¹ce kwotê 16.588.549 z³ w tym:
a) kwotê 8.988.418 z³. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ,
b) kwotê 633.500 z³. z przeznaczeniem na dotacje.
2) wydatki maj¹tkowe w kwocie 3.800.202 z³ w tym:
-

3.430.202 z³ wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych jak w za³¹czniku Nr 4 do uchwa³y,

-

250.000 z³ dofinansowanie budowy hali widowiskowo
sportowej prowadzonej przez powiat,

-

100.000 z³ na wykup gruntu pod obwodnice,

-

20.000 z³ zakup ksero i komputera.

3. Z kwoty dotacji, o których mowa w ust. 2, pkt 1, lit. b
przeznacza siê na dotacje:
1) dla instytucji kultury kwotê 446.500 z³.
2) dla innych podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na zadania publiczne kwotê 187.000 z³.
4. Ogólna kwota wydatków obejmuje równie¿:
1) wydatki do dyspozycji jednostek pomocniczych w kwocie
142.417 z³ jak w za³¹czniku Nr 9 do uchwa³y
2) wydatki w kwocie 1.141.160 z³. na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ
zleconych gminie na podstawie odrêbnych ustaw jak
w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y.
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3) wydatki w kwocie 115.000 z³. na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych jak w za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y.
§3. 1. Deficyt bud¿etowy w kwocie 3.316.669 z³. zostanie
pokryty z po¿yczek w kwocie 3.009.000 z³ oraz z nadwy¿ki
z lat ubieg³ych w kwocie 307.669 z³.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu zawiera
za³¹cznik Nr 6 do uchwa³y.
§4. Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7 do uchwa³y.
§5. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej jak
w za³¹czniku Nr 8 do uchwa³y.
§6. Tworzy siê rezerwê celow¹ na odprawy emerytalne
w wysokoci 70.600 z³ i rezerwê celow¹ na wydatki zwi¹zane
z dzia³alnoci¹ folkloru biskupiañskiego w kwocie 30.000 z³
oraz rezerwê ogóln¹ w kwocie 118.641 z³

§7. Upowa¿nia siê Burmistrza:
1. do zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych na
pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego
niedoboru bud¿etu do wysokoci 500.000 z³.
2. do dokonywania zmian w planowanych wydatkach
polegaj¹cych na przeniesieniach pomiêdzy rozdzia³ami,
paragrafami w danym dziale z wyj¹tkiem wydatków na
wynagrodzenia osobowe, oraz dotacji.
3. do sp³aty zobowi¹zañ.
§8. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Krobi
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Krobi
() Andrzej Knebel

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH NA 2003 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01022
049
020
02095
075
600
60014
232
700

70005
047
075
084

750

75011
201

Treæ
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³oci chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierz¹t i produktach pochodzenia zwierzêcego
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych
ustaw
LENICTWO
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym charakterze
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

Plan
12.000
12.000
12.000
4.000
4.000
4.000
23.000
23.000
23.000
236.101
236.101
4.500
172.012
59.589
87.400
87.400
87.400
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751
75101
201
754
75414
201
756
75601
035
75615
031
032
033
034
050
75616
031
032
033
034
036
037
043
045
050
75618
041
048
75621
001
002
758
75801
292
75802

292

75805
292
75814
092

801
80110

097
270
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URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY
PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ
S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJ¥CYCH
OSOBOWOCI PRAWNEJ
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz Podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³aty za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
RÓ¯NE ROZLICZENIA
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
Czeæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencja ogólna z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
OWIATA I WYCHOWANIE
Gimnazja
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
rodki o dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
(zwi¹zków gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw pozyskane z innych róde³

Poz. 993

1.860
1.860
1.860
200
200
200
5.900.595
35.000
35.000
2.225.373
2.000.115
199.523
11.927
8.808
5.000
1.778.980
639.796
843.873
466
76.731
12.000
114
120.000
6.000
80.000
150.000
35.000
115.000
1.711.242
1.641.242
70.000
8.665.675
7.413.544
7.413.544
192.767
192.767
959.364
959.364
100.000
100.000
29.439
7.800
3.750
4.050
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80195
203
853
85313
201
85314
201
85315
201
85316
201
85319
201
85328
083
854

85404
083

900
90001
90095

083
046
083
629
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Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Przedszkola
Wp³ywy z us³ug
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Wp³ywy z us³ug
rodki na w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków
gmin), powiatów (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych
róde³

21.639
21.639
1.259.700
53.800
53.800
830.800
830.800
203.000
203.000
21.600
21.600
145.500
145.500
5.000
5.000
76.140
76.140
76.140
775.972
150.000
150.000
625.972
5.000
45.000
575.972

ZESTAWIENIE DOCHODÓW BUD¯ETOWYCH NA 2003 ROK
Dzia³
010
020
600
700
750
751
754
756
758
801
853
854
900

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Lenictwo
Transport i ³¹cznoæ
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Opieka spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Razem

Plan

12.000
4.000
23.000
236.101
87.400
1.860
200

5.900.595
8.665.675
29.439
1.259.700
76.140
775.972
17.072.082
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETOWYCH NA 2003 ROK
Dzia³
010

Rozdzia³
01008

§

4300

01022
4210
4300
01030
2850
600
60014
60016

4270
4210
4270
4300
6050
6060

700
70005
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
710
71004
4300
71014

4300

71035
4210
71095

4300
4430

750
75011
4010
4040
4110
4120
75022
3030
4210
4300
4410
75023
2810
3020

Treæ
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Melioracje wodne
Zakup us³ug pozosta³ych
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz
badania monitoringowe pozosta³oci
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i
produktach pochodzenia zwierzêcego
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Izby rolnicze
Wp³aty na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup us³ug remontowych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Opracowanie geodezyjne i kartograficzne
Zakup us³ug pozosta³ych
Cmentarze
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji fundacjom
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

Plan
56.900
30.000
30.000
6.100
1.000
5.100
20.800
20.800
1.173.010
28.000
28.000
1.145.010
59.300
182.950
41.500
761.260
100.000
129.520
129.520
2.190
330
29.000
20.000
45.000
31.000
2.000
193,000
150.000
150.000
30.000
30.000
3.000
3.000
10.000
5.000
5.000
1.362.202
87.400
67.500
5.500
12.600
1.800
72.000
63.000
3.000
5.000
1.000
1.080.802
30.000
500
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3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
6060
75047
4100
4210
4300
4430
75095
2580
3030
4430
751
75101
4210
754
75412
2820
4110
4120
4210
4260
4300
4430
75414

4210

757
75702
8070
758
75818
4810
w tym:

801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
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Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci
bud¿etowych
Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i kredytów
RÓ¯NE ROZLICZENIA
Rezerw)' ogólne i celowe
Rezerwy
Rezerwa ogólna na wydatki bie¿¹ce
Rezerwa celowa na odprawy emerytalne
Rezerwa celowa na wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹
folkloru biskupiañskiego
OWIATA I WYCHOWANIE
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek

Poz. 993

4.800
557.800
40.342
101.300
14.400
71.500
33.400
112.300
23.600
55.000
15.860
20.000
76.200
53.200
5.000
11.000
7.000
45.800
13.000
19.800
13.000
1.860
1.860
1.860
102.200
102.000
33.000
733
59
16.708
13.000
33.000
5.500
200
200
50.000
50.000
50.000
219.241
219.241
219.241
118.641
70.600
30.000
8.603.815
5.209.496
243.800
3.192.200
228.590
651.800
88.600
10.800
135.500
16.200
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80104

4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440

80110
3020

80113

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4010
4040
4110
4120
4300
4440

80146
3250
4300
4410
80195
4010
4110
4120
4210
4240
4300
4410
4430
4440
6650
851
85154
2580
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Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Stypendia ró¿ne
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wp³aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz zwi¹zków gmin lub
Zwi¹zków powiatów na dofinansowanie zadañ
inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych

Poz. 993

160.200
179.900
79.600
23.000
8.200
190.290
816
190.840
12.440
117.150
8.580
24.870
3.390
9.900
800
3.250
500
1.960
290
200
7.510
2.482.610
124.830
1.480.420
99.700
302.200
41.160
65.400
8.200
142.600
69.200
42.650
6.100
5.750
94.400
354.470
9.580
960
1.900
260
341.100
670
39.760
600
36.060
3.100
326.639
19.146
3.446
469
3.321
1.988
22.900
1.300
2.100
21.969
250.000
82.700
82.700
1.000
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4210
4260
4300

853
85313

4130
85314
3110
4110
85315

3110

85316
3110
85319
3020

85328

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4110
4120
4300

85395

854

3110
4210
4300

85401
3020

85404

4010
4040
4110
4120
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440

85412
4300
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i
m³odzie¿y szkolnej
Zakup us³ug pozosta³ych

Poz. 993

24.740
1.000
55.960
2.098.216
53.800
53.800
1.100.800
1.075.394
25.406
290.000
290.000
21.600
21.600
389.031
2.856
138.342
10.795
26.348
3.611
3.366
2.678
180.240
5.719
9.996
800
4.280
51.645
7.074
1.066
43.505
191.340
184.140
3.100
4.100
1.782.991
71.700
3.610
49.360
3.670
10.210
1.400
3.450
1.630.351
66.100
987.900
76.981
198.100
26.700
42.300
4.000
43.500
93.600
28.800
2.200
1.700
58.470
64.500
64.500

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53

85415
3240
85446

4300

900
90001
4300
90002
4210
90003

4210
4300

90004
90015

4210
4260
4270
4300

90095
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
6050
w tym:
6052
921
92108
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
92109
2550
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
92116
2550
926
92605
2820
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Pomoc materialna dla uczniów
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
RODOWISKA
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka odpadami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kanalizacja sanitarna Krobia etap II
Kanalizacja sanitarna Krobia etap III
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych kanalizacja sanitarna Pudlliszki ul. Wjazdowa
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adaki
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Dotacja celowa z bud¿etu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszenia

Poz. 993

10.000
10.000
6.440
6.440
3.795.376
430.000
430.000.
5.100
5.100
4.400
1.200
3.200
5.000
5.000
280.000
140.000
100.000
40.000
3.070.876
15.300
215.200
16.600
39.900
5.700
63.900
1.100
32.200
2.000
1.300
9.550
1.097.200
992. 200
105.000
1.570.926
627.720
20.780
7.350
600
1.370
200
2.330
8.600
330
401.440
241.000
2.050
310
14.380
19.500
100.000
23.700
500
205.500
205.500
110.000
110.000
110.000
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ZESTAWIENIE WYDATKÓW WED£UG DZIA£ÓW NA ROK 2003
Dzia³
010
600
700
710
750
751
754
757
758
801
851
853
854
900
921
926

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Transport i ³¹cznoæ
Gospodarka mieszkaniowa
Dzia³alnoæ us³ugowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obs³uga d³ugu publicznego
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem

Kwota

56.900
1.173.010
129.520
193.000
1.362.202
1.860
102.200
50.000
219.241
8.603.815
82.700
2.098.216
1.782.991
3.795.376
627.720
110.000
20.388.751

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZLECONYCH GMINOM NA 2003 R.
Dzia³

Rozdzia³
75011

§

069
201
4010
4040
4110
4120

751
75101
201
4210
754
75414
201
4210
853
85313

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej

Dochody
106.400
106.400
19.000

Wydatki
87.400
87.400

87.400
67.500
5.500
12.600
1.800
1.860

1.860

1.860

1.860

1.860
1.860
200

200

200

200

200

1.051.700

200
1.051.700

53.800

53.800
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201
4130
85314
201
3110
4110
85316
201
3110
85319
201
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440

Poz. 993
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Razem

53.800
53.800
830.800

830.800

830.800
805.394
25.406
21.600

21.600

21.600
21.600
145.500

145.500
145.500

2.007
95.985
7.587
18.519
2.538
2.366
1.882
4.020
7.026
562
3.008
1.160.160

1.141.160

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH W BUD¯ECIE GMINY NA ROK 2003
Lp.

Nazwa inwestycji i jej lokalizacja

Inwestor

Rok rozpoczêcia
i zakoñczenia

Planowana
wartoæ
kosztorysowa

ród³a finansowania

Nak³ady do
poniesienia
w 2003 r.

1.

Budowa drogi - ul. Harcerska

Gmina Krobia

2002-2003

491.260

491.260 - rodki
w³asne

491.260

2.

Wykonanie nowej nawierzchni dróg i
chodników - Krobia ul. Prusa,
¯eromskiego, Konopnickiej,
S³oneczna, Spokojna, Asnyka

Gmina Krobia

2003-2003

250.000

250.000 - rodki
w³asne

250.000

3.

Opracowanie dokumentacji

Gmina Krobia

2003-2003

4.

Kanalizacja sanitarna etap II Krobia

Gmina Krobia

2002-2003

20. 000 -rodki
w³asne
32.200  rodki
w³asne
992.200
310.000- WFOiGW
650.000 -NFOiGW
20.000

20.000
992.200
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5.

Kanalizacja sanitarna etap III Krobia

Gmina Krobia

2002-2003

6.

Kanalizacja sanitarna ul.
Wjazdowa Pudliszki

Gmina Krobia

2003-2003

Gmina Krobia

2002-2003

7.

Dokoñczenie modernizacji kot³owni
ze zmian¹ systemu ogrzewania z
wêglowego na gaz ziemny w Szkole
Podstawowej w Cio³kowie
Ogó³em inwestycje

Poz. 993
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105. 000 -rodki
w³asne
575.972  SAPARD
300.000  WFOiGW
1.570.926
694.954 - rodki
w³asne
105.000

105.000
1.570.926

816 816 - rodki w³asne

816
3.430.202

Za³¹cznik nr 5
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ OKRELONYCH W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2003 R.
Dochód
Rodzaj dochodu

Dzia³

Klasyfikacja
Rozdzia³

§

756

75618

048

Dzia³

Klasyfikacja
Rozdzia³

§

4.800

750

75023

3030

3.000
7.800

750

75023

4410

1.000

851

85154

2580

500

851

85154

4210

11.565

851

85154

4210

5.000

851

85154

4210

2.000

851

85154

4210

2.000

851

85154

4210

3.675

851

85154

4210

1.000

851

85154

4260

23.040

851

85154

4300

2.000

851

85154

4300

6.000

851

85154

4300

5.760

851

85154

4300

2.640
11.520
5.000
82.700

851
851
851

85154
85154
85154

4300
4300
4300

24.500

854

85412

4300

Kwota

1. Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ napojów
alkoholowych

115.000
Wydatki

Rodzaj dochodu
1. Wynagrodzenie Komisji ds. Profilaktyki i
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
2. Delegacje s³u¿bowe
Razem dzia³ 750
3. Udzia³ w kosztach utrzymania Bonifraterskiego
Orodka Interwencji Kryzysowej w Piaskach
4. Wspieranie klubu AA
5. Zakup materia³ów szkolnych i dydaktycznych dla dzieci
z rodzin z problemem alkoholowym i innych dysfunkcji
6. Spotkanie gwiazdkowe dla dzieci uczêszczaj¹cych do
wietlic socjoterapeutycznych
7. Zakup niezbêdnych artyku³ów do funkcjonowania
klubu m³odzie¿owego
8. Zakup materia³ów dydaktycznych dla potrzeb wietlic
9. Zorganizowanie corocznej imprezy pt. Wspólna
zabawa integruj¹c¹ m³odzie¿ szkoln¹ ca³ej gminy
10. Op³ata za ogrzewanie si³owni w Pudliszkach
11. Prowadzenie zajêæ w wietlicach
socjoterapeutycznych
12. Przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli nt.
tworzenia szkolnych programów profilaktycznych dla
poszczególnych jednostek szkolnych
13. Spektakle teatralne nt. zapobiegania narkomanii i
alkoholizmowi
14. Kontynuacja programu profilaktycznego pt. Spójrz
inaczej w klasach pocz¹tkowych szkó³ podstawowych
jako zajêcia dodatkowe wynagrodzenie dla nauczycieli
15. Nadzór nad si³owni¹ w Pudliszkach
16. Wynagrodzenie opiekunów klubu m³odzie¿owego
17. wspieranie ruchu harcerskiego w Pudliszkach
Razem dzia³ 854
17. Wypoczynek letni dzieci z rodzin z problemami
alkoholowymi i innych dysfunkcji w tym przygotowanie
m³odzie¿owych liderów promuj¹cych zdrowy styl ¿ycia
Razem dzia³ 854
Razem

Kwota

24.500
115.000
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Za³¹cznik nr 6
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUD¯ETU NA 2003 ROKU
Przychody bud¿etu
§952 przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
§957 nadwy¿ka z lat ubieg³ych
Rozchody bud¿etu
§992 sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

Plan
3.316.669
3.009.000
307.669
0
0

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK
Klasyfikacja
Nazwa rodka

Rozdzia³

600

60016

854

85404

854

Stan na
pocz¹tek
roku
9.100

-

Wydatki

Wp³ywy
z us³ug

Pozosta³e
odsetki

§083

§092

RAZEM

Zakup
materia³ów
i wyposa¿enia
§4210

Zakup
rodków

Zakup us³ug
remontowych

§4220

§4270

Zakup
us³ug
pozosta³ych
§4300

RAZEM

2.000

100

11.200

-

-

-

11.200

11.200

-

77.614

500

78.114

-

77.614

-

500

78.114

85404

-

43.200

300

43.500

-

43.500

-

-

43.500

854

85404

-

15.660

100

15.760

-

15.760

-

-

15.760

801

80101

-

125.000

-

125.000

2.000

123.000

-

-

125.000

801

80110

-

53.500

-

53.500

2.100

51.400

-

-

53.500

327.074

4.100

311.274

-

11.700

9.100

316.974

1.000
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Zajêcie pasa
drogowego
¯ywienie w
przedszkolach Krobia
¯ywienie w
przedszkolach Pudliszki
¯ywienie w
przedszkolach Cio³kowo
Sto³ówka szkolna
Krobia
Sto³ówka szkolna Gimnazjum
Pudliszki
RAZEM

Dzia³

Przychody
Wp³ywy
z ró¿nych
op³at
§069
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

327.074

Za³¹cznik nr 8
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
Dzia³
Rozdzia³
I. Stan rodków na pocz¹tek roku
900
90011

§

069

Tekst
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
Wp³ywy z ró¿nych op³at - przelewy od wojewody i wojewódzkiego
inspektora ochrony rodowiska

Przychody
96.900
40.100
40.100

137.000
137.000

40.100

II. rodki dyspozycyjne

137.000
4270

Zakup us³ug remontowych - remont kanalizacji
sanitarnej ~ Pudliszki
Zakup us³ug pozosta³ych- wspomaganie systemów
kontrolno pomiarowych rodowiska

130.000
7.000
-

-

Poz. 993

4300
III. Stan rodków na koniec roku

Wydatki
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Za³¹cznik nr 9
do Uchwa³y Nr V/34/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17.02.2003 r.

PLAN WYDATKÓW BÊD¥CYCH W DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2003 ROK
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Dzia³
900

Rozdzia³
90015

3030

4110

4120

Paragrafy
4210

Bukownica
Cio³kowo
Chumiêtki
Chwa³kowo
Domachowo
Gogolewo
Grabianowo
Karzec
Kuczyna
Kuczynka
Niepart
Pijanowice
Posadowo
Potarzyca
Przyborowo
Pudliszki
Rogowo
Stara Krobia
Sulkowice
Wymys³owo
Ziemlin
Zychlewo
Razem
Bukownica
Cio³kowo
Chumiêtki
Chwa³kowo
Domachowo
Gogolewo
Niepart
Posadowo
Potarzyca
Przyborowo
Rogowo
Su³kowice
Wymys³owo
¯ychlewo
Pudliszki
Razem
Ogó³em

921

92109

3030

4110
196
196
352
353
190
82
352
133
196
2.050

4120
30
29
53
53
29
14
53
20
29
310

4210
100
100
90
2.690
100
100
3.190
1.010
100
4.350
2.150
100
300
14.380

4260
4300
1.221
208
1.776
466
3.663
645
4.107
838
5.328
886
5.439
955
1.998
325
1.110
197
2.331
947
477
243
3.663
646
1.221
243
2.220
973
1.998
513
1.998
335
14.430 2.297
810
367
6.660
1.540
2.109
955
1.443
287
3.108
524
4.107
1.370
71.217 15.760
4260
4300
550
150
750
400
4.100
1.600
2.600
1.480
2.150
2.660
700
250
2.600
1.060
500
2.860
750
1.414
400
720
1.100
3.000
700
1.270
700
1.036
1.500
1.200
19.500 18.700

4430

4430
30
220
50
50
30
70
50
500

Razem
1.429
2.242
4.308
4.945
6.214
6.394
2.323
1.307
3.278
720
4.309
1.464
3.193
2.511
2.333
16.727
1.177
8.200
3.064
1.730
3.632
5.477
86.977
Razem
830
750
500
5.926
4.395
8.125
1.050
3.810
6.956
3.443
1.346
8.925
4.170
1.989
3.225
55.440
142.417
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994
UCHWA£A Nr V/37/2003 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
zarz¹dzenia poboru podatków w drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
art. 6 ust. 12, art. 14 pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) art. 6b ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1993 r. Nr 94 poz. 431 ze zmianami) art. 6 ust. 8 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 r. o podatku lenym (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682) oraz art. 4 ust. 1
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr
62 poz. 718 ze zmianami) Rada Miejska w Krobi uchwala co
nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr III/23/2002 Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie zarz¹dzenia poboru
podatków w drodze inkasa, okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso w §1 pkt 3 zmienia siê wykaz
so³tysów zawartych w tabeli, która stanowi za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krobi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Krobi
() Andrzej Knebel

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr V/37/2003
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 17 lutego 2003 r.

WYKAZ SO£TYSÓW POBIERAJ¥CYCH PODATEK: ROLNY, LENY,
OD NIERUCHOMOCI I OD PSÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Nazwisko i imiê
Augustyniak Kazimierz - Bukownica
Podworski Jan - Cio³kowo
Wujek Teresa - Chumiêtki
Miko³ajczak Jan - Chwa³kowo
Pawlak Zygmunt - Domachowo
Bogdañski Janusz - Gogolewo
Polaszek Tomasz - Grabianowo
Lok £ukasz - Karzec
Janowicz Stanis³aw - Kuczyna
Grzekowiak Walenty - Kuczynka
Domaniecki Zenon - Niepart
Kazimierczak Ryszard - Pijanowice
Andrzejewski Jerzy - Posadowo
Bogusz Czes³aw - Potarzyca
Gawroñska Zofia - Przyborowo
Smekta³a Boles³aw - Pudliszki
Bzdêga Zenon - Rogowo
Olejniczak Roman - Stara Krobia
£apawa Stanis³aw - Su³kowice
Grzywaczyk Andrzej - Wymys³owo
niegocki Czes³aw - Ziemlin
Kmiecik Bronis³aw - ¯ychlewo
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995
UCHWA£A Nr V/30/2003 RADY MIEJSKIEJ RYDZYNY
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Rydzyna
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997
roku - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78, poz.
483 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591.ze zmianami) Rada Miejska Rydzyny uchwala:

-

I/5/98 Rady Miejskiej Rydzyny z dn. 28.10.1998 r., (Dz.U.
Województwa Leszczyñskiego Nr 37, poz. 103)

-

XXXII/277/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dn.
30.03.2001 r., (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
Nr 58, poz. 1073)

§1. Statut Gminy Rydzyna w brzmieniu za³¹cznika do
mniejszej uchwa³y.

-

XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rydzyny z dn.
14.09.2001 r. (Dz.U. Województwa Wielkopolskiego
Nr 134, poz. 2627).

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Rydzyna.
§3. Trac¹ moc uchwa³y:
1) Uchwa³a nr XVIII/134/96 Rady Miejskiej w Rydzynie z dnia
24.06.1996 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta
i Gminy Rydzyna (Dz.U. Województwa Leszczyñskiego
Nr 29, poz. 106 ze zmianami) ze zmianami przyjêtymi
uchwa³ami:

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Rydzyny
() Ryszard Sibiñski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr V/30/2003
Rady Miejskiej Rydzyny
z dn. 17.02.2003 r.

STATUT GMINY RYDZYNA
ROZDZIA£ I

2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ Rydzyny,

Postanowienia ogólne

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Miejskiej
Rydzyny,

§1. Uchwa³a okrela:
1) ustrój Gminy Rydzyna,
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Miejskiej
Rydzyny, komisji Rady,
4) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyny,
5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Miejskiej Rydzyny,
6) zasady: dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej
komisji i Burmistrza oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Rydzyna,

4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Miejskiej Rydzyny,
5) Burmistrzu - nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta
i Gminy Rydzyna,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Rydzyna.
7) Urzêdzie - nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta i Gminy
Rydzyna.
ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina jest podstawow¹ jednostk¹ lokalnego
samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia
publicznego na swoim terytorium.
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2. Wszystkie osoby, które na sta³e zamieszkuj¹ na
obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym stanowi¹ gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje
zbiorowe cele lokalne poprzez swe organy oraz udzia³
w referendum.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Leszczyñskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 135,56 km2
i mapa gminy stanowi za³¹cznik nr 1 do Statutu.
2. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa oraz - stosownie do potrzeb - inne jednostki pomocnicze.
§5. 1. Wzór herbu i flagi Gminy okrela za³¹cznik nr 2 do
Statutu.
2. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.
§6. Siedzib¹ organów Gminy jest miasto Rydzyna.
ROZDZIA£ III
Jednostki pomocnicze Gminy
§7. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki
pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,
2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Burmistrz
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§8. Uchwa³y, o jakich mowa w §7 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§9. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.

4. Organ uchwa³odawczy jednostki pomocniczej sk³ada
sprawozdania z dzia³alnoci finansowej jednostki Skarbnikowi Gminy lub na ka¿dorazowe ¿¹danie Skarbnika Gminy lub
osoby przez niego upowa¿nionej.
5. Wydatki jednostek pomocniczych musz¹ byæ uzgadniane ze Skarbnikiem Gminy.
§10. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§11. Ustawowy sk³ad Rady wynosi 15 radnych.
§12. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on
uchwa³y Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.
§13. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Dwóch Wiceprzewodnicz¹cych,
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e,
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§14. 1. Radny powinien byæ cz³onkiem co najmniej 1
komisji sta³ej rady jednak nie wiêcej ni¿ cz³onkiem 2 komisji
sta³ych.
2. Ograniczenia okrelone w pkt 1 nie dotycz¹ Przewodnicz¹cego Rady.
§15. 1. Wyboru Przewodnicz¹cego i dwóch Wiceprzewodnicz¹cych dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej
sesji.
2. W przypadku gdy w pierwszym g³osowaniu na
Przewodnicz¹cego Rady, Rada nie dokona wyboru, do drugiej
tury wyborów wchodz¹ dwaj kandydaci, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów w pierwszym g³osowaniu.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej Rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad.

2. Bud¿et Gminy obejmuje ogó³ dochodowi wydatków
jednostek pomocniczych.

§16. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci w³aciwy Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:

3. Jednostki pomocnicze obowi¹zane s¹ do przestrzegania zasad gospodarki finansowej obowi¹zuj¹cych jednostki
bud¿etowe Gminy.

1) zwo³uje sesje Rady i wspólne posiedzenia wszystkich
komisji Rady,
2) przewodniczy obradom,
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3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§17. Rada Miejska rozpoznaje sprawê odwo³ania Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cych na sesji nastêpnej
zwo³anej w terminie do 30 dni od sesji, na której z³o¿ono
wniosek o odwo³anie.
§18. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub jednego z Wiceprzewodnicz¹cych Rady przed up³ywem kadencji, Rada na swej najbli¿szej sesji dokona wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§19. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§20. Obs³ugê Rady i jej organów sprawuje pracownik
Urzêdu.
ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§21. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej
sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§22. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji
§23. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w rym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady lub z jego upowa¿nienia - jeden z Wiceprzewodnicz¹cych.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad.
5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
§24. 1. W sesjach Rady uczestnicz¹ Burmistrz oraz
Sekretarz i Skarbnik Gminy.
2. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.
3. Przebieg sesji
§25. Burmistrz obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej
pomocy technicznej i organizacyjnej w przy gotowaniu
i odbyciu sesji.
§26. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.
§27. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie
w przypadkach przewidzianych w ustawach.
§28. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.
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4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Burmistrz lub
w³aciwe rzeczowo osoby upowa¿nione do tego przez
Burmistrza.

§29. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego.

7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.

2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej po³owy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§30. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodnicz¹cych Rady,
upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.

8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§36. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

§31. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram ... sesjê Rady
Miejskiej Rydzyny.

3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 35 ust. 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.

2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.

§37. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.

§32. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§33. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,
3) pisemne sprawozdanie z dzia³alnoci Burmistrza w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,
4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania,
7) wolne wnioski i informacje.
§34. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §33 pkt 3 sk³ada
Burmistrz lub jego zastêpca.
2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§35. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty
o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie w trakcie sesji Rady;
Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
5. Jeli bezporednia odpowied na interpelacjê jest
niemo¿liwa, odpowied jest udzielana w formie pisemnej,
w terminie 21 dni - na rêce radnego sk³adaj¹cego interpelacjê,
do wiadomoci - Przewodnicz¹cy Rady.

2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§38. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ.
3. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ po wadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali osobom, które swoim zachowaniem
lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d naruszaj¹
powagê sesji.
§39. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na pimie,
lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym Radê.
§40. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
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1) stwierdzenia quorum,

2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,

2) zmiany porz¹dku obrad,

3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,

3) ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
4) zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
5) zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
6) zarz¹dzenia przerwy,
7) odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
8) przeliczenia g³osów,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§41. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§42. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Burmistrzowi
ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty
wniosków, a jeli zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania
poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§43. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam .....
sesjê Rady Miejskiej Rydzyny.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.,
§44. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y.
§45. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§46. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji musi w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,

4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porz¹dek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,
7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§47. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga
Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§48. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Burmistrzowi
najpóniej w ci¹gu 3 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.
4. Uchwa³y
§49. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §21 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §21
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§50. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Burmistrz, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹
inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:
1) tytu³ uchwa³y,
2) podstawê prawn¹,
3) postanowienia merytoryczne,
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4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,

wadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.

5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,

2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.

6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
4. Projekty uchwa³ s¹ opiniowane co do ich zgodnoci,
z prawem przez radcê prawnego lub adwokata.
§51. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§52. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania
Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§53. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2.Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§54. 1. Burmistrz ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
5. Procedura g³osowania
§55. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§56. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw i
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w
protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§57. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy czym ka¿dorazowo
Rada ustala sposób g³osowania, a samo g³osowanie przepro-

3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji
Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§58. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§59. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §58 ust 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia,
czy wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
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§60. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza, ¿e
przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
6. Komisje Rady
§61. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
§62. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§63. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania.
§64. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§65. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§66. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§67. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§68. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
2. Radny winien usprawiedliwiæ niemo¿noæ udzia³u
w sesji lub posiedzeniu komisji przed terminem sesji lub
komisji, nie póniej jednak ni¿ w ci¹gu 7 dni od daty odbycia
sesji b¹d komisji.

§69. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 2 razy w roku.
§70. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.
§71. 1. Przewodnicz¹cy Rady wystawia radnym dokument stwierdzaj¹cy pe³nienie funkcji radnego.
2. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady we
wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§72. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj ¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj ¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§73. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§74. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków
w liczbie 3.
2. W przypadku powstania klubów radnych, liczba cz³onków Komisji Rewizyjnej mo¿e zostaæ powiêkszona do 7 osób.
3. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
4. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§75. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nie-
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obecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
§76. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
2. Zasady kontroli
§77. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ
Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek
pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
1) legalnoci,
2) gospodarnoci,
3) rzetelnoci,
4) celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§78. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.
§79. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce
rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§80. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§81. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ.

Poz. 995

2. Rada mo¿e nakazaæ Komisji Rewizyjnej zaniechanie,
a tak¿e przerwanie kontroli lub odst¹pienie od poszczególnych czynnoci kontrolnych.
3. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie lub zawê¿enie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane s¹ niezw³ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§82. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu
faktycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej
dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §77 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§83. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane s¹ na podstawie pisemnego
upowa¿nienia wydanego przez Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia
kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
§84. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Burmistrza, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy kierownika kontrolowanej
jednostki, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Burmistrza.
3. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontroluj¹cy zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
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§85. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.

2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.

§90. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej

4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§86. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
4. Protoko³y kontroli
§87. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 14 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),
3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,
4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,
5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datê i miejsce podpisania protoko³u.
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§88. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.
2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.
§89. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.

§91. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31.01. ka¿dego roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ jedynie czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli
kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§92. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 stycznia ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze
swojej dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:
1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,
3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,
5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§93. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.
2. Posiedzenia mog¹ byæ zwo³ywane z w³asnej inicjatywy
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej a tak¿e na wniosek:
1) Przewodnicz¹cego Rady,
2) nie mniej ni¿ 5 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
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3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych

2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.

§99. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.

4. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mog¹ braæ udzia³
tylko jej cz³onkowie oraz zaproszone osoby.

§100. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej 3 radnych.

5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.

2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.

§94. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§95. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia
Burmistrz.
§96. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§97. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§98. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

3. W zg³oszeniu podaje siê:
1) nazwê klubu,
2) listê cz³onków,
3) imiê i nazwisko przewodnicz¹cego klubu.
4. W razie zmiany sk³adu klubu lub jego rozwi¹zania
przewodnicz¹cy klubu jest obowi¹zany do niezw³ocznego
poinformowania o tym Przewodnicz¹cego Rady:
§101. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
102. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
3. Kluby ulegaj¹ rozwi¹zaniu, gdy liczba ich cz³onków
spadnie poni¿ej 3.
§103. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§104. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§105. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§106. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Burmistrz
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
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ROZDZIA£ IX
Tryb pracy Burmistrza
§107. Burmistrz wykonuje:
1) uchwa³y Rady,
2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§108. Burmistrz uczestniczy w sesjach Rady
§109. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Burmistrza na
ich posiedzenie.
§110. Zastêpca Burmistrza przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w §107 - 109 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Burmistrza.

Poz. 995

§112. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.
§113. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w Urzêdzie Miasta i Gminy w komórce Urzêdu
wskazanej przez Burmistrza w dniach pracy i w godzinach
przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Burmistrza oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ we komórkach Urzêdu wskazanych ka¿dorazowo zainteresowanemu przez Burmistrza, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
§114. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §112 i 113
mo¿e siê odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miasta i Gminy
i w asycie pracownika Urzêdu Gminy.
§115. Uprawnienia okrelone w §112 i 113 nie znajduj¹
zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.

ROZDZIA£ X
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
§111. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.

2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,
3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.
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996
UCHWA£A Nr V/26/03 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Szamotu³y
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala co nastêpuje:
§1. W Uchwale Nr VI/31/90 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 17 grudnia 1990 r. w sprawie Statutu Miasta
i Gminy Szamotu³y (t.j. przyjêty Uchwa³¹ Nr XXIV/190/97 Rady
Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 28 stycznia 1997 r. ze
zmianami wprowadzonymi Uchwa³¹ nr I/1/98 Rady Miasta
i Gminy Szamotu³y z dnia 3 listopada 1998 r., Uchwa³¹
Nr XI/97/99 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 3 sierpnia
1999, Uchwa³¹ Nr XVIII/158/2000 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 27 marca 2000 i Uchwa³¹ Nr XXXIV/305/01
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 28 sierpnia 2001)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1. w artykule 3 s³owa: pod koron¹ skrela siê;
2. w artykule 11a ustêp 2 otrzymuje brzmienie:
2. Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu radni
sk³adaj¹ lubowanie: wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki radnego
sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej mieszkañców;
3. w artykule 12 punkt 2 otrzymuje brzmienie:
2) ustalanie wynagrodzenia burmistrza, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie sprawozdañ z jego dzia³alnoci,;
4. w artykule 12 w punkcie 3 s³owa: przewodnicz¹cego
zarz¹du zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
5. w artykule 12 w punkcie 4 s³owo: zarz¹dowi skrela siê,
6. w artykule 12 w punkcie 9 w podpunkcie a/ s³owo:
zarz¹d zastêpuje siê s³owem: burmistrz;
7. w artykule 12 w punkcie 9 w podpunkcie c/ s³owo:
zarz¹d zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
8. w artykule 12 w punkcie 9 w podpunkcie e/ s³owo:
zarz¹d zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
9. w artykule 12 w punkcie 9 w podpunkcie h/ s³owo:
zarz¹d zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
10. w artykule 12 w ustêpie 9 w podpunkcie j/ s³owo: zarz¹d
zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
11. w artykule 12 w ustêpie 10 s³owo: zarz¹d zastêpuje siê
s³owem:
burmistrz;

12. w artykule 12a w ustêpie 1 s³owo: zarz¹du zastêpuje siê
s³owem:
burmistrza;
13. w artykule 12a w ustêpie 2 s³owa: oraz bêd¹cych cz³onkami zarz¹du skrela siê;
14. w artykule 12a w ustêpie 3 s³owo: zarz¹dowi zastêpuje
siê s³owem:
burmistrzowi;
15. w artykule 13 w ustêpie 3 s³owo: zarz¹du zastêpuje siê
s³owem:
burmistrza;
16. w artykule 16 w ustêpie 1b/ s³owa: wnioskodawc¹ jest
zarz¹d gminy, a skrela siê;
17. w artykule 16 w ustêpie 2 s³owo: zarz¹du zastêpuje siê
s³owem:
burmistrza;
18. w artykule 16 w ustêpie 3 s³owa: zarz¹du sk³ada burmistrz lub wyznaczony przez zarz¹d cz³onek zarz¹du
zastêpuje siê s³owami:
burmistrza sk³ada burmistrz lub w imieniu burmistrza
upowa¿niony przez niego sprawozdawca;
19. w artykule 17 w ustêpie 2 s³owa: cz³onek zarz¹du, albo
skrela siê;
20. w artykule 18 w ustêpie 5 s³owa: lub cz³onek zarz¹du
oraz s³owa: w zarz¹dzie skrela siê.
21. w artykule 19 s³owa: zarz¹d gminy zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
22. w artykule 21 w ustêpie 1 s³owa: zarz¹du gminy zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
23. w artykule 21 w ustêpie 2 s³owo: zarz¹d zastêpuje siê
s³owem: burmistrz;
24. w artykule 23 w punkcie 1 s³owo: zarz¹du zastêpuje siê
s³owem:
burmistrza;
25. w artykule 28 w ustêpie 1 s³owo: Rolnictwa zastêpuje
siê s³owami: Rolnictwa, Rozwoju Wsi i rodowiska;
26. tytu³ czêci III statutu otrzymuje brzmienie: Organ wykonawczy gminy
*27. artyku³y 30, 31, 31a, 31b i 31c otrzymuj¹ brzmienie:
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art. 30
1. Organem wykonawczym gminy jest burmistrz.
2. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz odwo³uje
swojego zastêpcê lub zastêpców i okrela ich liczbê, przy
czym liczba ta nie mo¿e byæ wiêksza ni¿ dwóch
3. Funkcji burmistrza oraz jego zastêpcy nie mo¿na ³¹czyæ z:
a) funkcj¹ wójta (burmistrza, prezydenta) lub jego zastêpcy w innej gminie,
b) cz³onkostwem w organach jednostek samorz¹du terytorialnego, w tym w gminie Szamotu³y,
c) zatrudnieniem w administracji rz¹dowej,
d) mandatem pos³a lub senatora.

4. Przed podjêciem uchwa³y o przeprowadzeniu referendum,
o której mowa w ust. 3, rada gminy zapoznaje siê z opini¹
Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwa³y rady
gminy o nieudzieleniu burmistrzowi absolutorium oraz
wys³uchuje wyjanieñ burmistrza.
5. Uchwa³ê o przeprowadzeniu referendum, o której mowa
w ust. 3, rada gminy podejmuje bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹
g³osów ustawowego sk³adu rady w g³osowaniu imiennym.
art. 31a
1. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania burmistrza z przyczyny
innej ni¿ nieudzielenie burmistrzowi absolutorium jedynie
na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego sk³adu rady.

4. Kadencja burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia
kadencji rady gminy lub wyboru go przez radê gminy
i up³ywa z dniem kadencji rady gminy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny odwo³ania oraz podlega
zaopiniowaniu przez komisje rewizyjn¹.

5. Objêcie obowi¹zków przez burmistrza nastêpuje z chwil¹
z³o¿enia wobec rady gminy lubowania o nastêpuj¹cej
treci: obejmuj¹c urz¹d burmistrza Miasta i Gminy
Szamotu³y, uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci
prawu, a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêd¹ tylko dla
dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców miasta
i gminy. lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem
zdania: Tak mi dopomó¿ Bóg.

3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania burmistrza na sesji
zwo³anej nie wczeniej ni¿ po up³ywie 14 dni od dnia
z³o¿enia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

6. W przypadku wyganiêcia mandatu burmistrza przed
up³ywem kadencji jego funkcjê do czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego burmistrza pe³ni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
7. Wyganiêcie mandatu burmistrza przed up³ywem kadencji jest równoznaczne z odwo³anie jego zastêpcy lub
zastêpców.
8. Po up³ywie kadencji burmistrz pe³ni swoj¹ funkcjê do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo wybranego burmistrza, a zastêpca burmistrza pe³ni swoje obowi¹zki do
czasu objêcia obowi¹zków przez nowo powo³anego
zastêpcê burmistrza.
art. 31
1. Uchwa³a rady gminy w sprawie nieudzielenia burmistrzowi absolutorium jest równoznaczna z podjêciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwo³ania
burmistrza. Przed podjêciem uchwa³y w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium rada gminy zapoznaje siê
z wnioskiem komisji rewizyjnej i opini¹ Regionalnej Izby
Obrachunkowej, o których mowa w art. 12a ust. 3 statutu.
2. Uchwa³ê w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje
bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów ustawowego sk³adu rady
gminy.
3. Rada gminy mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przeprowadzeniu
referendum w sprawie odwo³ania burmistrza z przyczyny
okrelonej w ust. 1 na sesji zwo³anej nie wczeniej ni¿ po
up³ywie 14 dni od dnia podjêcia uchwa³y w sprawie
nieudzielenia burmistrzowi absolutorium.

4. Uchwa³ê, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje
wiêkszoci¹ co najmniej 3/5 g³osów ustawowego sk³adu
rady, w g³osowaniu imiennym.
art. 31b
Je¿eli zg³oszony w trybie art. 31a statutu wniosek
o podjêcie uchwa³y o przeprowadzeniu referendum
w sprawie odwo³ania burmistrza nie uzyska³ wymaganej
wiêkszoci g³osów, kolejny wniosek mo¿e byæ zg³oszony
w tym trybie nie wczeniej ni¿ po up³ywie 12 miesiêcy od
poprzedniego g³osowania.
art. 31c
1. W przypadku wyganiêcia mandatu burmistrza przed up³ywem kadencji, przeprowadza siê wybory przedterminowe
na zasadach okrelonych w odpowiednich ustawach.
2. Wyborów nie przeprowadza siê, je¿eli data wyborów
przedterminowych mia³aby przypaæ w okresie 6 miesiêcy
przed zakoñczeniem kadencji burmistrza

28. artyku³ 31d skrela siê;
29. w artykule 32 s³owa: Do zadañ zarz¹du zastêpuje siê
s³owami: Do zadañ burmistrza oraz punktowi 11 nadaje
siê brzmienie:
11) okrelenie zakresu spraw gminy, które w jego
imieniu prowadziæ bêdzie sekretarz,;
30. artyku³ 33 skrela siê;
31. w artykule 34 po s³owie: nale¿y a przed dwukropkiem
dopisuje siê s³owo:
ponadto oraz punkt 1 skrela siê;
*32. artyku³ 35 otrzymuje brzmienie:
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art. 35
1. Owiadczenia woli w imieniu gminy w zakresie zarz¹du
maj¹tkiem sk³ada burmistrz.
2. Czynnoæ prawna, mog¹ca spowodowaæ powstanie zobowi¹zañ pieniê¿nych jest bezzskuteczna bez kontrasygnaty
skarbnika gminy lub osoby przez niego upowa¿nionej.
Skarbnik gminy mo¿e odmówiæ kontrasygnowania czynnoci, lecz w razie wydania mu pisemnego polecenia przez
zwierzchnika, wykonuje czynnoci, zawiadamiaj¹c równoczenie o odmowie kontrasygnaty radê gminy i Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹.
3. Kierownicy jednostek organizacyjnych pozostaj¹cych
w strukturze gminy sk³adaj¹ owiadczenia woli w imieniu
gminy w zakresie udzielonego im przez burmistrza pe³nomocnictwa do zarz¹dzania mieniem tych jednostek.
33. artyku³ 39 otrzymuje brzmienie:
art. 39
1. Burmistrz jest pracownikiem zatrudnionym w urzêdzie
gminy w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru.
2. Zastêpca burmistrza jest pracownikiem zatrudnionym
w urzêdzie gminy w ramach stosunku pracy na podstawie
powo³ania zarz¹dzeniem burmistrza.
3. Sekretarz gminy i skarbnik gminy s¹ pracownikami zatrudnionymi w urzêdzie gminy w ramach stosunku pracy na
podstawie powo³ania uchwa³¹ rady gminy.
34. w artykule 40 w punkcie 2 treæ po s³owie: burmistrza
a przed kropk¹ skrela siê;
35. artyku³ 41 otrzymuje brzmienie:
art. 41
1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy urzêdu gminy,
którego jest kierownikiem.
2. Organizacjê i zasady funkcjonowania urzêdu gminy okrela regulamin organizacyjny, nadany przez burmistrza
w drodze zarz¹dzenia.
3. Burmistrz jako kierownik urzêdu wykonuje uprawnienia
zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do pracowników
urzêdu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Burmistrz nadaje i zmienia statuty lub regulaminy dzia³alnoci jednostek organizacyjnych gminy.
36. w artykule 43 w ustêpie 1 liczbê: 6 zastêpuje siê liczb¹:
5 oraz w ustêpie 2 liczbê 5 zastêpuje siê liczb¹: 3;
37. w tytule Czêci IVa statutu s³owo zarz¹du zastêpuje siê
s³owem:
burmistrza;
38. w artykule 60a w ustêpie 2 w punkcie 3 po s³owie:
zarz¹du a przed przecinkiem dodaje siê s³owa: minionych kadencji;
39. w artykule 60a w ustêpie 2 w punkcie 4 spójnik i
zastêpuje siê przecinkiem oraz po s³owie zarz¹du a
przed przecinkiem dodaje siê s³owa: i zarz¹dzeñ burmistrza;

40. w artykule 60b po s³owach: dzia³ania zarz¹du a przed
s³owami:
udostêpnia siê dodaje siê s³owa: minionych kadencji
i burmistrza;
41. w artykule 64 w ustêpie 2 s³owa: zarz¹du gminy zastêpuje siê s³owem:
burmistrza;
42. w artykule 67 s³owa: 1996 r. Nr 13, poz. 74 zastêpuje siê
s³owami:
2001 r. Nr 142, poz. 1591;
43. w za³¹czniku Nr 2 - herb Szamotu³ usuwa siê koronê znad
tarczy herbowej;
44. w za³¹czniku Nr 3 komisja okrelona w punkcie 4 otrzymuje nazwê:
Komisja Rolnictwa, Rozwoju Wsi i rodowiska;
45. w za³¹czniku Nr 4 - Regulamin Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y:
a) w paragrafie 3 w ustêpie 3 s³owa: organów wykonawczych gminy
zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
b) w paragrafie 3a ustêp 3 skrela siê;
c) w paragrafie 3d s³owa: Zarz¹d gminy lub skrela siê,
a pisowniê s³owa:
burmistrz rozpoczyna siê z wielkiej litery;
d) w paragrafie 4 w ustêpie 2 w punkcie 3 s³owo: zarz¹d
zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
e) w paragrafie 5 w ustêpie 3 s³owa: burmistrzowi
w stosunku do cz³onków zarz¹du oraz skrela siê;
*f) paragraf 7c otrzymuje brzmienie:
§7c
1. Radny jest obowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia
o swoim stanie maj¹tkowym na zasadach
i w terminach okrelonych przepisami ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón.zm.).
Owiadczenie to dotyczy maj¹tku odrêbnego radnego oraz maj¹tku objêtego ma³¿eñsk¹ wspólnoci¹ maj¹tkow¹.
2. Informacje zawarte w owiadczeniu o stanie maj¹tkowym s¹ jawne z wy³¹czeniem informacji o adresie zamieszkania sk³adaj¹cego owiadczenie oraz
o miejscu po³o¿enia nieruchomoci.
3. Owiadczenie, o którym mowa w ust. 1 wraz
z kopi¹ swojego zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok
poprzedni radny sk³ada w dwóch egzemplarzach
przewodnicz¹cemu rady, a przewodnicz¹cy rady
wojewodzie.,
g) po paragrafie 7c wprowadza siê paragrafy 7d, 7e i 7f
w nastêpuj¹cym brzmieniu:
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7d
1. Radny jest obowi¹zany do z³o¿enia owiadczenia
o dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez ich
ma³¿onka, wstêpnych, zstêpnych oraz rodzeñstwo,
je¿eli dzia³alnoæ ta wykonywana jest na terenie
gminy Szamotu³y. Radny obowi¹zany jest równie¿
do z³o¿enia owiadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich ma³¿onków, wstêpnych, zstêpnych i rodzeñstwo, je¿eli umowy te
zawarte zosta³y z organami gminy Szamotu³y, jednostkami organizacyjnymi gminy Szamotu³y, lub
gminnymi osobami prawnymi i nie dotycz¹ stosunków prawnych wynikaj¹cych z korzystania z powszechnie dostêpnych us³ug lub ze stosunków
prawnych powsta³ych na warunkach powszechnie
obowi¹zuj¹cych.
2. Radny, którego ma³¿onek, wstêpny, zstêpny lub
rodzeñstwo w okresie pe³nienia funkcji zatrudnieni
zostali na terenie gminy Szamotu³y w jednostce
organizacyjnej jednostki samorz¹du terytorialnego,
zwi¹zku jednostek samorz¹du terytorialnego albo
rozpoczêli wiadczyæ pracê lub wykonywaæ czynnoci zarobkowe na innej podstawie w spó³kach handlowych, w których co najmniej 50% udzia³u lub
akcji posiadaj¹ jednostki samorz¹du terytorialnego, jest zobowi¹zany do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobê, której sk³ada owiadczenie
o stanie maj¹tkowym.
3. Do sk³adania owiadczeñ, o których mowa ust. 1
stosuje siê odpowiednio przepis §7c ust. 3.
§7e
Niez³o¿enie przez radnego owiadczenia o stanie
maj¹tkowym, owiadczeñ o których mowa w §7d
ust. 1 lub informacji, o których mowa w §7d ust. 2
w terminach wyznaczonych przepisami ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.)
powoduje utratê diety do czasu z³o¿enia owiadczenia lub informacji.
§7f
Na zasadach okrelonych przepisami ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) obowi¹zek
z³o¿enia owiadczenia o stanie maj¹tkowym,
owiadczeñ o których mowa w §7d ust. 1 oraz
informacji, o których mowa w §7d ust. 2 dotyczy
równie¿ burmistrza, zastêpcy burmistrza, sekretarza, skarbnika, kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, osoby zarz¹dzaj¹ce gminn¹ osob¹
prawn¹ oraz osoby wydaj¹ce decyzje administracyjne w imieniu burmistrza.;
h) w paragrafie 13 w ustêpie 3 w punkcie 8 s³owa:
przewodnicz¹cego zarz¹du zastêpuje siê s³owem:
burmistrza;
i)
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w paragrafie 13 w ustêpie 4 po s³owie: nieobecnoci
a przed kropk¹ dopisuje siê s³owa: na zasadach
okrelonych w art. 14 ust. 1 statutu;

j)

w paragrafie 15 s³owo: zarz¹d zastêpuje siê s³owem:
burmistrza;

k) w paragrafie 17 w ustêpie 1 s³owo: zarz¹du zastêpuje siê s³owem:
burmistrza;
l)

w paragrafie 17 w ustêpie 2 s³owa: cz³onek zarz¹du
zastêpuje siê s³owem: burmistrz;

³)

w paragrafie 29 w ustêpie 1 w punkcie 2 s³owo:
zarz¹du zastêpuje siê s³owem: burmistrza;

m) w paragrafie 29 w ustêpie 1 w punkcie 3 s³owa:
cz³onków zarz¹du zastêpuje siê s³owem: burmistrza;
46. za³¹cznik Nr 5 - Regulamin Pracy Zarz¹du Miasta i Gminy
Szamotu³y skrela siê;
47. za³¹cznik Nr 6 - Regulamin organizacyjny Urzêdu Miasta
i Gminy Szamotu³y skrela siê;
48. w za³¹czniku Nr 7 - Wykaz jednostek organizacyjnych
Miasta i Gminy Szamotu³y:
a) punkt 12 skrela siê;
b) punkty 14 i 15 otrzymuj¹ brzmienie:
14) Zespó³ Szkó³ w Pami¹tkowie,
15) Zespó³ Szkó³ w Otorowie,
c) punkty 28 i 29 skrela siê;
49. w za³¹czniku Nr 8 - Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady
Miasta i Gminy Szamotu³y:
a) w paragrafie 1 w ustêpie 1 s³owo: zarz¹du zastêpuje
siê s³owem:
burmistrza;
b) w paragrafie 1 w ustêpie 2 s³owo: zarz¹du zastêpuje
siê s³owem:
burmistrza;
c) w paragrafie 1 w ustêpie 3 s³owo zarz¹du zastêpuje
siê s³owem:
burmistrza;
d) w paragrafie 1 w ustêpie 4 s³owo: zarz¹d zastêpuje
siê s³owem:
burmistrza;
e) w paragrafie 1 w ustêpie 5 s³owo: zarz¹du zastêpuje
siê s³owem:
burmistrza;
f) w paragrafie 1 dodaje siê ustêp 6 w nastêpuj¹cym
brzmieniu:
6. Komisja rozpatruje skargi dotycz¹ce dzia³alnoci
burmistrza;
g) w paragrafie 2 w ustêpie 1 s³owo: zarz¹dowi zastêpuje siê s³owem:
burmistrzowi;
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h) w paragrafie 3 ustêp 1 skrela siê;
i)

50. w za³¹czniku Nr 9 - Regulamin klubów radnych w paragrafie 11 s³owo:

w paragrafie 4 ustêp 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja opiniuje na pimie wniosek o podjêcie
uchwa³y o przeprowadzeniu referendum w sprawie
odwo³ania burmistrza z przyczyny innej ni¿ nieudzielenie burmistrzowi absolutorium;

j)
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zarz¹d zastêpuje siê s³owem: burmistrz.
§2. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

w paragrafie 4 ustêp 2 skrela siê;

k) w paragrafie 4 w ustêpie 3 s³owa: i ust. 2 skrela siê;
l)

3. W sk³ad Komisji Rewizyjnej wchodz¹ radni, w tym
przedstawiciele wszystkich klubów, z wyj¹tkiem radnych pe³ni¹cych funkcjê przewodnicz¹cego lub wiceprzewodnicz¹cego rady;
³)

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() mgr in¿. Jan Olszak

w paragrafie 6 ustêp 3 otrzymuje brzmienie:

w paragrafie 6 w ustêpie 4 s³owa: oraz w przypadku
wyboru w sk³ad zarz¹du skrela siê;

m) w paragrafie 13 w ustêpie 2 s³owo: zarz¹d zastêpuje
siê s³owem:

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
nr PN - II - 0911/107/2003 z dnia 19.03.2003 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ uchwa³y Nr V/26/03 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 17 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutu
Miasta i Gminy Szamotu³y w czêci dotycz¹cej treci §1 ust.
27, 32, 35, 45 lit. f, g - ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.

burmistrza.
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UCHWA£A Nr V/32/03 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 lutego 2003 r.
w sprawie zasad u¿ywania (eksplodowania) materia³ów pirotechnicznych
o charakterze widowiskowym na terenie Miasta i Gminy Szamotu³y
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón.zm.) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala co nastêpuje:
§1. Maj¹c na celu ochronê ¿ycia i zdrowia mieszkañców
Miasta i Gminy Szamotu³y, dla zapewnienia porz¹dku, spokoju i bezpieczeñstwa publicznego ustala siê zasady u¿ywania
(eksplodowania) materia³ów pirotechnicznych o charakterze
widowiskowym na terenie Miasta i Gminy Szamotu³y.
§2. Zakazuje siê u¿ywania (eksplodowania) materia³ów
pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie
Miasta i Gminy Szamotu³y, z wyj¹tkiem dni: 31 grudnia
i 1 stycznia ka¿dego roku, z zastrze¿eniem §3.
§3. U¿ywanie (eksplodowanie) materia³ów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym w czasie dozwolonym
mo¿e siê odbywaæ:
1. w miejscach nie stanowi¹cych zagro¿eñ dla ludzi, zwierz¹t
i mienia,
2 przez osoby pe³noletnie,

3. przez dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 18 roku ¿ycia - wy³¹cznie
pod opiek¹ rodziców lub opiekunów.
§4. Zakaz, o którym mowa w §2 nie dotyczy organizatorów imprez masowych.
§5. 1. Kto nie przestrzega przepisów niniejszej uchwa³y
podlega karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach
okrelonych w prawie o wykroczeniach.
2. Kontrolê i egzekwowanie przepisów niniejszej uchwa³y
powierza siê Stra¿y Miejskiej w Szamotu³ach.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy Szamotu³y.
§7. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 dni od
og³oszenia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w drodze obwieszczenia,
a tak¿e na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta i Gminy
Szamotu³y, a tak¿e w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
() mgr in¿. Jan Olszak
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UCHWA£A Nr 42/VI/2003 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej - dzia³ka nr ewid. 47/2 ark. mapy 4 - obrêb Owiñska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst
Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy Czerwonak uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ewid. 47/2, ark. mapy 4, obr. Owiñska
obejmuj¹cy ustalenia zawarte w §2 niniejszej uchwa³y oraz
rysunek planu przedstawiony na planszy pt. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego dla dzia³ki nr ewid. 47/2,
ark. mapy 4, obr. Owiñska w skali 1:1.000 stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
I. PRZEPISY OGÓLNE
§2. Plan obejmuje obszar o powierzchni 4,09 ha i jest
po³o¿ony przy drodze ³¹cz¹cej miejscowoæ Miêkowo
z Miêkówkiem. Granice planu - uchwalenia planu okrelone
zosta³y na rysunku planu.
§3. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) ochrona interesów publicznych ponadlokalnych i lokalnych w zakresie:

g) zasady uzbrojenia terenu,
h) zasady ochrony i u¿ytkowania terenu.
§5. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne w rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
a) granica opracowania - uchwalenia planu,
b) granice rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
c) nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
d) oznaczenia okrelaj¹ce podstawowe przeznaczenie terenu: MN, ZP, K-D, K-X, EE,
e) wartoci wymiarowe: usytuowanie nieprzekraczalnych
linii zabudowy, szerokoci pasów drogowych,
f) projektowane granice w³asnoci (podzia³ dzia³ek).
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu.
1. Zak³ada siê doprowadzenie wody, pr¹du i gazu. Usuwanie
i utylizacjê odpadów sta³ych (nieczystoci) oraz odprowadzanie cieków odbywaæ siê na warunkach gwarantuj¹cych w³aciwy standard ¿ycia mieszkañców oraz ochronê
rodowiska zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem.

-

budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego,

-

zieleni parkowej,

-

ochrony rodowiska przyrodniczego,

-

zapewnienia prawid³owych powi¹zañ komunikacyjnych
i infrastruktury technicznej,

- docelowo cieki sanitarne oraz deszczowe odprowadzone bêd¹ do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. cieki bêd¹ oczyszczane poza terenem objêtym
planem.

2) okrelenie zasad zagospodarowania terenu uwzglêdniaj¹cych bie¿¹ce i kierunkowe mo¿liwoci rozwojowe terenu
opracowania w strukturze spo³eczno - przestrzenno
- gospodarczej gminy, le¿¹cej w aglomeracji Poznania,

3. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie rodzi automatycznie, w pierwszej kolejnoci, obowi¹zku Gminy do realizacji na terenie opracowania
infrastruktury technicznej.

2. W zakresie gospodarki ciekami:

3) zmiana statusu istniej¹cych dzia³ek. W planie projektuje
siê zmianê przeznaczenia gruntów rolnych na tereny zabudowy mieszkaniowej wraz z okreleniem warunków
architektonicznych i urbanistycznych.
§4. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

MN

b) tereny zieleni parkowej ogólnodostêpnej

ZP

c) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych

EE

e) tereny komunikacji
f) zasady podzia³u terenu,

K-D, K-X

II. PRZEPISY SZCZEGÓ£OWE
§7. 1. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje nakaz:
1.1 prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi poprzez
zapewnienie gromadzenia i usuwania odpadów w sposób
gwarantuj¹cy ochronê gruntu i wód podziemnych,
1.2 u¿ytkowania budynków z kot³owniami gazowymi, olejowymi lub wykorzystuj¹cych do celów grzewczych energiê
elektryczn¹.
1.3 rozpoznania geotechnicznego wystêpuj¹cego gruntu rodzimego w celu prawid³owego posadowienia budynków

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 53

 5111 

oraz uzbrojenia technicznego podziemnego osiedla,
w zakresie nonoci gruntów oraz wystêpowania wody
gruntowej i jej agresywnoci.
1.4 gromadzenia gleby z terenu budowy i jej ponownego
wykorzystania do urz¹dzenia ogrodów, zieleñców i do
rekultywacji gruntów zdegradowanych.
1.5 urz¹dzania i utrzymania terenów zieleni parkowej ogólnodostêpnej.
2. Dla obszaru objêtego planem obowi¹zuje zakaz:
2.1 prowadzenia wszelkiej dzia³alnoci gospodarczej na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na rysunku
planu symbolem MN,
2.2 zakopywania wszelkich odpadów, w tym w szczególnoci
nie¿ywych zwierz¹t i opakowañ po rodkach ochrony
rolin,
2.3 spalania odpadów nieorganicznych,
2.4 wysypywanie ¿u¿la paleniskowego, w tym tak¿e na nieutwardzone ci¹gi komunikacyjne,
2.5 wycinania drzew bez decyzji administracyjnej oraz niszczenia istniej¹cych drzew.
§8. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN.
2. Na terenach zabudowy mieszkaniowej oznaczonych na
rysunku planu symbolami MN wyznacza siê nastêpuj¹ce
zasady zainwestowania:
2.1 budynki mieszkalne jednorodzinne, wolnostoj¹ce. Lokalizacja budynków na dzia³kach zgodnie z naniesionymi na
rysunku planu nieprzekraczalnymi liniami zabudowy oraz
zgodnie z prawem budowlanym. Zabrania siê lokalizowania budynków poza stref¹ zabudowy okrelon¹ na rysunku
planu,
2.2 gara¿e dla samochodów osobowych mog¹ byæ integraln¹
czêci¹ budynków mieszkalnych lub wolno stoj¹ce. Dopuszcza siê lokalizowanie gara¿y w granicy nieruchomoci
z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz
zgodnie z prawem budowlanym.
2.3 maksymalna wysokoæ budynków 9,0 m,
2.4 dachy strome o nachyleniu nie mniejszym ni¿ 30° i nie
wiêkszym ni¿ 45°, pokryte dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym,
2.5 dopuszcza siê ³¹czenie poszczególnych dzia³ek pod warunkiem, ¿e projektowane budynki powstan¹ zgodnie z naniesionymi na rysunku planu liniami zabudowy,
2.6 na poszczególnych dzia³kach nale¿y zapewniæ wystarczaj¹c¹ iloæ miejsc parkingowych dla samochodów osobowych mieszkañców. Wprowadza siê zakaz parkowania na

Poz. 998

terenach zabudowy mieszkaniowej pojazdów o masie
ca³kowitej przekraczaj¹cej 3,5 t.
2.7 na poszczególnych nieruchomociach nale¿y urz¹dziæ
miejsce do ustawienia pojemników na odpady sta³e, dostêpne z ulicy,
2.8 na poszczególnych dzia³kach, szczególnie od strony ulicy,
nale¿y urz¹dziæ ogród ozdobny z zastosowaniem miêdzy
innym rolin zimozielonych,
2.9 ogrodzenia dzia³ek musz¹ odpowiadaæ przepisom prawa
budowlanego, a od strony ci¹gów komunikacyjnych wysokoæ ogrodzenia nie mo¿e przekraczaæ 140 cm nad
poziom terenu. Zabrania siê stosowania ogrodzenia pe³nego wzd³u¿ dróg oznaczonych symbolem K-D,
2.10 do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej zezwala siê
na odprowadzanie cieków do bezodp³ywowych zbiorników na cieki, zlokalizowanych na ka¿dej dzia³ce zgodnie
z przepisami prawa budowlanego.
2.11 minimum 50% powierzchni dzia³ki budowlanej musi byæ
terenem biologicznie czynnym, przeznaczonym pod zieleñ
ozdobn¹ wysok¹ i nisk¹,
§9. 1. Wyznacza siê tereny zieleni parkowej ogólnodostêpnej na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbolem ZP.
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
1ZP wyznacza siê teren zieleni parkowej, ogólnodostêpnej
z dopuszczeniem funkcji wypoczynkowo - rekreacyjno - sportowej. Teren nale¿y wzbogaciæ drzewami i krzewami, g³ównie
zimozielonymi. Dopuszcza siê lokalizowanie na terenie 1ZP
obiektów budowlanych zwi¹zanych z funkcj¹ wypoczynkowo
- rekreacyjno - sportow¹ m.in. urz¹dzenia zabawowe dla
dzieci. Lokalizacja obiektów budowlanych na dzia³ce zgodnie
z prawem budowlanym.
§10. 1. Wyznacza siê tereny stacji transformatorowych
oznaczonych na rysunku planu symbolem EE.
2. Teren pod stacje transformatorowe z bezporednim
dostêpem do drogi publicznej.
3. Nale¿y budowaæ stacje transformatorowe z dachami
stromymi, pokrytymi dachówk¹ lub materia³em dachówko
podobnym.
§11. 1. Wyznacza siê drogi publiczne dla rejonu objêtego
planem:
- drogi dojazdowe oznaczone na rysunku planu symbolem
K-D,
- ci¹g pieszy oznaczony na rysunku planu symbolem K-X.
2. Ustalenia szczegó³owe dla uk³adu komunikacyjnego.
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Szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych

1 K-D

6,0 m

15,0 m

2 K-D

6,0 m

15,0 m

3 K-D

5,0 m

docelowo 10,0 m

1 K-X

-

5,0 m

Za³o¿enia projektowe
- istniej¹cy pas drogowy wymaga przebudowy, w planie
zarezerwowano teren pod poszerzenie pasa drogowego,
- istniej¹ca zieleñ przydro¿na wymaga uzdrowienia i
wzbogacenia nowymi nasadzeniami,
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu pe³nego podziemnego
uzbrojenia technicznego
- istniej¹cy pas drogowy wymaga przebudowy,
- istniej¹ca zieleñ przydro¿na wymaga uzdrowienia i
wzbogacenia nowymi nasadzeniami,
- jezdniê utwardziæ po wykonaniu pe³nego podziemnego
uzbrojenia technicznego
- jezdni¹ utwardziæ po wykonaniu pe³nego podziemnego
uzbrojenia
- ci¹g pieszy utwardziæ kostk¹ betonow¹

§12. Zestawienie powierzchni terenów bilansowych.
Oznaczenie terenu
(symbol)
1 MN
2 MN
RAZEM MN
1 ZP
RAZEM ZP
1 K-D
2 K-D
3 K-D
RAZEM K-D
1 K-X
RAZEM K-X
1EE
RAZEM EE
RAZEM

Przeznaczenie terenu
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
10 dzia³ek
Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
14 dzia³ek
Teren zieleni parkowej ogólnodostêpnej
Droga dojazdowa
j.w.
j.w.
Ci¹g pieszy
Teren urz¹dzeñ elektroenergetycznych

UWAGA: na rysunku planu podano orientacyjne powierzchnie dzia³ek.
§13. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady uzbrojenia terenu.
Uzbrojenie koliduj¹ce z wyznaczonymi terenami zainwestowania nale¿y zlikwidowaæ lub prze³o¿yæ na zasadach okrelonych w dokumentacjach technicznych i programowych
wykonanych na podstawie warunków technicznych.
Dla obszarów kolizyjnych uzbrojenia obowi¹zuje zakaz
wykonywania trwa³ych urz¹dzeñ terenowych, nasadzeñ do
czasu likwidacji kolizji, niezale¿nie od tego, czy obszary te
zosta³y zaznaczone na rysunku planu.
1. Urz¹dzenia elektroenergetyczne.
Na terenie opracowania nale¿y d¹¿yæ do budowy tylko
kablowych sieci zasilaj¹cych. Ka¿dorazowo zasilanie poszczególnych inwestycji realizowaæ na podstawie warunków technicznych wydanych przez Zak³ad Energetyczny.
Dla zasilania poszczególnych nieruchomoci przewiduje
siê linie kablowe niskiego napiêcia. Z³¹cza kablowe
z wbudowanymi uk³adami pomiarowymi lokalizowaæ nale¿y w granicach poszczególnych posesji. Przewiduje siê

Powierzchnia terenu (ha)
1,05
1,62
2,67
0,37
0,37
0,42
0,39
0,19
1,00
0,04
0,04
0,01
0,01
4,09

jedno z³¹cze dla jednej posesji. Owietlenie ulic lampami
oszczêdnymi. Zasilanie lamp liniami kablowymi, wyposa¿onymi w sterowanie automatyczne przekanikami zmierzchowymi, z zastosowaniem typowych szaf owietleniowych. Sieæ wykonaæ przed budow¹ nawierzchni ulic.
W planie wyznaczono jedn¹ dzia³kê pod stacjê transformatorow¹. Architektura budynku stacji z materia³ów tradycyjnych z dachem stromym, krytym dachówk¹ lub materia³em dachówkopodobnym.
Orientacyjne zapotrzebowanie mocy:
24 domy x 15 kW = 360 kW
2. Wodoci¹gi.
Zasilanie w wodê dla celów bytowych i przeciwpo¿arowych z gminnej sieci wodoci¹gowej. Sieæ wodoci¹gow¹
na terenie opracowania wykonaæ przed budow¹ ulic
i wyposa¿yæ j¹ w hydranty uliczne do gaszenia po¿aru.
Orientacyjne zapotrzebowanie wody:
Q max/dobê = 24 domów x 3,5 osoby x 150 dm3/dobê =
12.600 dm3/dobê
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3. Kanalizacja sanitarna.

III. USTALENIA KOÑCOWE

Rozwi¹zanie docelowe - odprowadzanie cieków poprzez
gminn¹ sieæ kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni cieków. Koniecznoæ budowy sieci. Rozwi¹zanie do czasu
wybudowania kanalizacji sanitarnej - szczelne zbiorniki
bezodp³ywowe na cieki na ka¿dej posesji. Kanalizacjê
sanitarn¹ wybudowaæ przed budow¹ nawierzchni ulic.
Orientacyjna iloæ cieków sanitarnych bytowych
Q = 11.000 dm3/ dobê

§14. Trac¹ moc opracowania planistyczne w zakresie
sprzecznym z ustaleniami niniejszej uchwa³y.
§15. Ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu
op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 30%.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czerwonak.

4. Kanalizacja deszczowa.
Wody deszczowe z utwardzonych ulic odprowadzaæ nale¿y do lokalnej kanalizacji deszczowej.

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

5. Sieæ gazowa

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak
() Zbigniew Zieliñski

Budowa przy³¹czy odbywaæ siê bêdzie na podstawie warunków technicznych wydanych przez zak³ad gazowniczy.

999
UCHWA£A Nr VII/69/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia dla miasta Kociana liczby punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu
(z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y
oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kociana miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych
Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 padziernika 1982 r. o wychowaniu w trzewoci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1231, Dz.U. Nr 167, poz. 1372) Rada Miejska Kociana uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dla miasta Kociana:
1. Liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y w iloci 70 punktów.
2. Liczbê punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do
spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y w iloci 30 punktów.
§2. Ustala siê na terenie miasta Kociana zasady usytuowania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych:
1. Nie wydaje siê zezwoleñ na prowadzenie sprzeda¿y napojów alkoholowych przeznaczonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y jak i w miejscu sprzeda¿y dla placówek
handlowych i gastronomicznych usytuowanych w odleg³oci bli¿szej ni¿ 50 m od szkó³ (z wyj¹tkiem szkó³
wy¿szych), przedszkoli, kocio³ów, dworców kolejowego
i autobusowego.

2. Odleg³oæ mierzy siê najkrótsz¹ drog¹ dojcia - od wejcia
do punktu sprzeda¿y do wejcia do wymienionych obiektów.
§3. Traci moc uchwa³a Nr X/105/99 Rady Miejskiej
Kociana z dnia 29.04.1999 r. w sprawie: zasad usytuowania
na terenie miasta Kociana miejsc sprzeda¿y napojów alkoholowych i warunków sprzeda¿y tych napojów oraz liczby
punktów sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5%
alkoholu (z wyj¹tkiem piwa) przeznaczonych do spo¿ycia poza
miejscem sprzeda¿y ze zmianami wynikaj¹cym z uchwa³y
Nr XXXV/354/01 Rady Miejskiej Kociana z dnia 30.08.2001 r.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Kociana.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak
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UCHWA£A Nr VII/70/03 RADY MIEJSKIEJ KOCIANA
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at adiacenckich
Na podstawie art. 144 i 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity
z 2000 r. Dz.U. Nr 46 poz. 543 ze zmianami: z 2001 r. Dz.U. Nr
154, poz. 1800; z 2002 r. Dz.U. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200,
poz. 1682; z 2003 r. Dz.U. Nr 1, poz. 15, Nr 240, poz. 2058) Rada
Miejska Kociana uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Kociana.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kociana
() mgr Bronis³aw Fr¹ckowiak

§1. Ustala siê wysokoæ op³at adiacenckich z tytu³u wybudowania urz¹dzeñ infrastruktury technicznej w wysokoci
18% wzrostu wartoci nieruchomoci.

1001
UCHWA£A Nr IV/24/2003 RADY GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie Statutu Gminy Krzemieniewo
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia
1997 r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 78,
poz. 483) i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) Rada Gminy Krzemieniewo uchwala Statut Gminy Krzemieniewo

5) zasady tworzenia klubów radnych Rady Gminy Krzemieniewo,

ROZDZIA£ I

2) Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Krzemieniewo,

Postanowienia ogólne
§1. Uchwala okrela:
1) ustrój Gminy Krzemieniewo
2) zasady tworzenia, ³¹czenia, podzia³u i znoszenia jednostek
pomocniczych Gminy oraz udzia³u przewodnicz¹cych tych
jednostek w pracach rady gminy,
3) organizacjê wewnêtrzn¹ oraz tryb pracy Rady Gminy
Krzemieniewo komisji Rady Gminy,
4) tryb pracy Wójta Gminy Krzemieniewo

6) zasady dostêpu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ gminê Krzemieniewo,

3) komisji - nale¿y przez to rozumieæ komisje Rady Gminy
Krzemieniewo,
4) Komisji Rewizyjnej - nale¿y przez to rozumieæ Komisjê
Rewizyjn¹ Rady Gminy Krzemieniewo,
5) Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Krzemieniewo,
6) Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut Gminy Krzemieniewo.
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ROZDZIA£ II
Gmina
§3. 1. Gmina Krzemieniewo jest podstawow¹ jednostk¹
lokalnego samorz¹du terytorialnego, powo³an¹ dla organizacji ¿ycia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które na stale zamieszkuj¹ na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorz¹dzie gminnym, stanowi¹
gminn¹ wspólnotê samorz¹dow¹, realizuj¹c¹ swoje zbiorowe
cele lokalne poprzez udzia³ w referendum oraz poprzez swe
organy.
§4. 1. Gmina po³o¿ona jest w Powiecie Leszczyñskim,
w Województwie Wielkopolskim i obejmuje obszar 113 km2.
2. Granice terytorialne Gminy okrela mapa w skali
1:100.000, stanowi¹ca za³¹cznik nr 1 do Statutu.
3. W Gminie mog¹ byæ tworzone jednostki pomocnicze:
so³ectwa, dzielnice i osiedla oraz - stosownie do potrzeb lub
tradycji - inne jednostki pomocnicze.

4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien w miarê mo¿liwoci - uwzglêdniaæ naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i wiêzi spo³eczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje siê
odpowiednio ust. 1.
§9. Uchwa³y, o jakich mowa w §8 ust. 1 powinny okrelaæ
w szczególnoci:
1) obszar,
2) granice,
3) siedzibê w³adz,
4) nazwê jednostki pomocniczej.
§10. 1. Jednostki pomocnicze gminy prowadz¹ gospodarkê finansow¹ w ramach bud¿etu Gminy.
§11. 1. Kontrolê gospodarki finansowej jednostek
pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedk³ada informacje w tym zakresie Wójtowi.

4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

2. Jednostki pomocnicze podlegaj¹ nadzorowi organów
Gminy na zasadach okrelonych w statutach tych jednostek.

§5. * 1. W celu wykonywania swych zadañ Gmina tworzy jednostki organizacyjne.

* §12. 1. Przewodnicz¹cy organu wykonawczego jednostki pomocniczej uczestniczy w pracach Rady z urzêdu.

2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

2. Przewodnicz¹cy Rady obowi¹zany jest umo¿liwiæ
uczestnictwo w sesjach Rady przewodnicz¹cemu organu
wykonawczego jednostki pomocniczej.

§6. 1. Herbem Gminy jest tarcza dwudzielna w s³up: na
polu prawym czerwonym - z³oty k³os z dwoma takimi¿ liæmi;
pole lewe, szachowane czerwono-z³ote. Wzór herbu okrela
za³¹cznik nr 2 do Statutu.
2. Barwy Gminy okrela z³oto-czerwono-z³ota flaga stanowi¹ca prostok¹tny p³at tkaniny, w której stosunek szerokoci do d³ugoci wynosi 5:8 a trzy barwy u³o¿one równolegle
s¹ tej samej szerokoci. Wzór flagi okrela za³¹cznik nr 3 do
Statutu.
3. Zasady u¿ywania herbu i barw Gminy oraz insygniów
w³adz okrela Rada w odrêbnej uchwale.

3. Przewodnicz¹cy mo¿e zabieraæ g³os na sesjach, nie ma
jednak prawa do udzia³u w g³osowaniu.
ROZDZIA£ IV
Organizacja wewnêtrzna Rady
§13. * 1. Rada jest organem stanowi¹cym i kontrolnym
w Gminie.
2. Ustawowy sk³ad Rady wynosi piêtnastu radnych.

§7. Siedzib¹ organów Gminy jest miejscowoæ wie
Krzemieniewo.

§14. 1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje
oraz przez. Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwa³y
Rady.

ROZDZIA£ III

2. Wójt i komisje Rady pozostaj¹ pod kontrol¹ Rady,
której sk³adaj¹ sprawozdania ze swojej dzia³alnoci.

Jednostki pomocnicze Gminy
§8. 1. O utworzeniu, po³¹czeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy a tak¿e zmianie jej granic rozstrzyga Rada
w drodze uchwa³y, z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
1) inicjatorem utworzenia, po³¹czenia, podzia³u lub zniesienia jednostki pomocniczej mog¹ byæ mieszkañcy obszaru,
który ta jednostka obejmuje lub ma obejmowaæ, albo
organy Gminy,

§15. Do wewnêtrznych organów Rady nale¿¹:
1) Przewodnicz¹cy,
2) Wiceprzewodnicz¹cy.
3) Komisja Rewizyjna,
4) komisje sta³e, wymienione w Statucie.
5) dorane komisje do okrelonych zadañ.
§16. 1. Rada powo³uje nastêpuj¹ce sta³e komisje:

2) utworzenie, po³¹czenie, podzia³ lub zniesienie jednostki
pomocniczej musi zostaæ poprzedzone konsultacjami,
których tryb okrela Rada odrêbn¹ uchwa³¹,

1) Rewizyjn¹,

3) projekt granic jednostki pomocniczej sporz¹dza Wójt
w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

3) Infrastruktury Spo³ecznej.

2) Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego,
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2. Radny mo¿e byæ cz³onkiem jednej komisji sta³ej.
3. W czasie trwania kadencji Rada mo¿e powo³aæ dorane
komisje do wykonywania okrelonych zadañ, okrelaj¹c ich
sk³ad i zakres dzia³ania.
§17. * 1. Przewodnicz¹cy Rady organizuje pracê Rady
i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego
dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Czynnoci zwi¹zane ze zwo³aniem pierwszej sesji obejmuj¹:
1) okrelenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo
wybranej rady,
2) przygotowanie projektu porz¹dku obrad,
3) dokonanie otwarcia sesji,
4) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem
sporód radnych obecnych na sesji.
4. Projekt porz¹dku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt 2
powinien obejmowaæ sprawozdanie Wójta poprzedniej
kadencji o stanie Gminy.
§18. Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:
1) zwo³uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjê sesyjn¹,
4) kieruje obs³ug¹ kancelaryjn¹ posiedzeñ Rady,
5) zarz¹dza i przeprowadza g³osowanie nad projektami
uchwa³,
6) podpisuje uchwa³y Rady.
7) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbêdnych do
wykonywania przez radnych ich mandatu.
§19. W przypadku odwo³ania z funkcji b¹d wyganiêcia
mandatu Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego przed
up³ywem kadencji. Rada na swej najbli¿szej sesji dokona
wyboru na wakuj¹ce stanowisko.
§20. Do obowi¹zków Wiceprzewodnicz¹cego nale¿y wykonywanie zadañ zastrze¿onych przez ustawê lub Statut dla
Przewodnicz¹cego w razie wakatu na stanowisku Przewodnicz¹cego.
§21. Pod nieobecnoæ Przewodnicz¹cego jego zadania
wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.
§22. 1. Przewodnicz¹cy oraz Wiceprzewodnicz¹cy Rady
koordynuj¹ z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia³u zadañ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1
dokonuje Przewodnicz¹cy Rady.
§23. Obs³ugê Rady i jej organów zapewniaj¹ pracownicy
Urzêdu Gminy.

ROZDZIA£ V
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
§24. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze
uchwa³ sprawy nale¿¹ce do jej kompetencji, okrelone
w ustawie o samorz¹dzie gminnym oraz w innych ustawach,
a tak¿e w przepisach prawnych wydawanych na podstawie
ustaw.
2. Oprócz uchwa³ Rada mo¿e podejmowaæ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje - zawieraj¹ce samozobowi¹zanie siê do okrelonego postêpowania,
3) owiadczenia - zawieraj¹ce stanowisko w okrelonej sprawie,
4) apele - zawieraj¹ce formalnie niewi¹¿¹ce wezwania adresatów zewnêtrznych do okrelonego postêpowania, podjêcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie - zawieraj¹ce owiadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowieñ, deklaracji, owiadczeñ, apeli i opinii
ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zg³aszania
inicjatywy uchwa³odawczej i podejmowania uchwa³.
§25. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czêstotliwoci¹
potrzebn¹ do wykonania zadañ Rady, nie rzadziej jednak ni¿
raz na kwarta³.
2. Sesjami zwyczajnymi s¹ sesje przewidziane w planie
pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi s¹ tak¿e sesje nie przewidziane
w planie, ale zwo³ane w zwyk³ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne s¹ zwo³ywane w przypadkach
przewidzianych w ustawie.
2. Przygotowanie sesji
§26. 1. Sesje przygotowuje Przewodnicz¹cy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porz¹dku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
3) zapewnienie dostarczenia radnym materia³ów, w tym
projektów uchwa³, dotycz¹cych poszczególnych punktów
porz¹dku obrad.
3. Sesje zwo³uje Przewodnicz¹cy Rady, lub z jego upowa¿nienia - Wiceprzewodnicz¹cy.
4. O terminie, miejscu i proponowanym porz¹dku obrad
sesyjnych powiadamia siê radnych najpóniej na 7 dni przed
terminem obrad, za pomoc listów poleconych lub w inny
skuteczny sposób.
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5. Powiadomienie wraz z materia³ami dotycz¹cymi sesji
powiêconej uchwaleniu bud¿etu i sprawozdania z wykonania bud¿etu przesy³a siê radnym najpóniej na 14 dni przed
sesj¹.
6. W razie niedotrzymania terminów, o jakich mowa
w ust. 4 i 5 Rada mo¿e podj¹æ uchwalê o odroczeniu sesji
i wyznaczyæ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie
sesji mo¿e byæ zg³oszony przez radnego tylko na pocz¹tku
obrad, przed g³osowaniem nad ewentualnym wnioskiem
o zmianê porz¹dku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie
obrad Rady powinno byæ podane do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty.
8. Terminy o jakich mowa w ust. 4 i 5 rozpoczynaj¹ bieg
od dnia nastêpnego po dorêczeniu powiadomieñ i nie obejmuj¹ dnia odbywania sesji.
§27. 1. Przed ka¿d¹ sesj¹ Przewodnicz¹cy Rady, po zasiêgniêciu opinii Wójta ustala listê osób zaproszonych na sesjê.
2. W sesjach Rady uczestnicz¹ - z g³osem doradczym wójt, zastêpca wójta oraz Sekretarz i Skarbnik Gminy.
3. Do udzia³u w sesjach Rady mog¹ zostaæ zobowi¹zani
kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegaj¹cych kontroli Rady.
3. Przebieg sesji
§28. Wójt obowi¹zany jest udzieliæ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu
sesji.

2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o jakich mowa w §25 ust. 4.
§33. 1. Rada mo¿e rozpocz¹æ obrady tylko w obecnoci
co najmniej po³owy swego ustawowego sk³adu.
2. Przewodnicz¹cy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba
radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady
spadnie poni¿ej polowy sk³adu; jednak¿e Rada nie mo¿e
wówczas podejmowaæ uchwa³.
§34. 1. Sesjê otwiera, prowadzi i zamyka Przewodnicz¹cy Rady.
2. W razie nieobecnoci Przewodnicz¹cego czynnoci okrelone w ust. 1 wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy Rady, upowa¿niony przez Przewodnicz¹cego.
3. Rada na wniosek Przewodnicz¹cego Rady mo¿e powo³aæ sporód radnych Sekretarza obrad i powierzyæ mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zg³oszonych wniosków,
obliczanie wyników g³osowania jawnego, sprawdzanie
quorum oraz wykonywanie innych czynnoci o podobnym
charakterze.
§35. 1. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego Rady formu³y: Otwieram..... sesjê Rady
Gminy.
2. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stwierdza na
podstawie listy obecnoci prawomocnoæ obrad.
§36. Po otwarciu sesji Przewodnicz¹cy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porz¹dku obrad.
§37. Porz¹dek obrad obejmuje w szczególnoci:
1) przyjêcie protoko³u z obrad poprzedniej sesji,

§29. Publicznoæ obserwuj¹ca przebieg sesji zajmuje
wyznaczone dla niej miejsca.

2) informacje Przewodnicz¹cego Rady o dzia³aniach podejmowanych w okresie miêdzysesyjnym,

* §30. Wy³¹czenie jawnoci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie
obowi¹zuj¹cego prawa.

3) sprawozdanie z dzia³alnoci Wójta w okresie miêdzysesyjnym, zw³aszcza z wykonania uchwa³ Rady,

§31. 1. Sesja odbywa siê na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodnicz¹cego obrad b¹d radnego,
Rada mo¿e postanowiæ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu
obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

4) rozpatrzenie projektów uchwa³ lub zajêcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych
6) odpowiedzi na interpelacje zg³oszone na poprzednich
sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.

3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1
Rada mo¿e postanowiæ w szczególnoci ze wzglêdu na niemo¿liwoæ wyczerpania porz¹dku obrad lub koniecznoæ jego
rozszerzenia, potrzebê uzyskania dodatkowych materia³ów
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemo¿liwiaj¹ce
Radzie w³aciwe obradowanie lub podjêcie uchwa³.

§38. 1. Sprawozdanie o jakim mowa w §37 pkt 3 sk³ada
Wójt lub wyznaczony przez niego zastêpca.

4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
którzy bez usprawiedliwienia opucili obrady przed ich zakoñczeniem, odnotowuje siê w protokóle.

2. Interpelacje dotycz¹ spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.

§32. 1. Kolejne sesje Rady zwo³ywane s¹ w terminach
ustalanych w planie pracy rady lub w terminach okrelonych
przez Przewodnicz¹cego Rady.

2. Sprawozdania komisji Rady sk³adaj¹ przewodnicz¹cy
komisji lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
§39. 1. Interpelacje i zapytania s¹ kierowane do Wójta.

3. Interpelacja powinna zawieraæ krótkie przedstawienie
stanu faktycznego, bêd¹cego jej przedmiotem oraz wynikaj¹ce zeñ pytania.
4. Interpelacje sk³ada siê w formie pisemnej na rêce
Przewodnicz¹cego Rady; Przewodnicz¹cy niezw³ocznie przekazuje interpelacjê adresatowi.
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5. Odpowied na interpelacje jest udzielana w formie
pisemnej, w terminie 21 dni - na rêce Przewodnicz¹cego Rady
i radnego sk³adaj¹cego interpelacjê.
6. Odpowiedzi na interpelacjê udziela Wójt lub w³aciwe
rzeczowo osoby, upowa¿nione do tego przez Wójta.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalaj¹c¹, radny
interpeluj¹cy mo¿e zwróciæ siê do Przewodnicz¹cego Rady
o nakazanie niezw³ocznego uzupe³nienia odpowiedzi.
8. Przewodnicz¹cy Rady informuje radnych o z³o¿onych
interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbli¿szej sesji
Rady, w ramach odrêbnego punktu porz¹dku obrad.
§40. 1. Zapytania sk³ada siê w sprawach aktualnych problemów Gminy, tak¿e w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formu³owane s¹ pisemnie na rêce Przewodnicz¹cego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeli bezporednia odpowied na zapytanie nie jest
mo¿liwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14
dni. Paragraf 39 ust. 5, 6 i 7 stosuje siê odpowiednio.
§41. 1. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi obrady wed³ug
ustalonego porz¹dku, otwieraj¹c i zamykaj¹c dyskusje nad
ka¿dym z punktów.
2. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu wed³ug kolejnoci
zg³oszeñ; w uzasadnionych przypadkach mo¿e tak¿e udzieliæ
g³osu poza kolejnoci¹.
3. Radnemu nie wolno zabieraæ g³osu bez zezwolenia
Przewodnicz¹cego Rady.
4. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e zabieraæ g³os w ka¿dym
momencie obrad.
5. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ g³osu osobie nie
bêd¹cej radnym.
§42. 1. Przewodnicz¹cy Rady czuwa nad sprawnym
przebiegiem obrad, a zw³aszcza nad zwiêz³oci¹ wyst¹pieñ
radnych oraz innych osób uczestnicz¹cych w sesji.
2. Przewodnicz¹cy Rady mo¿e czyniæ radnym uwagi
dotycz¹ce tematu, formy i czasu trwania ich wyst¹pieñ,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywo³aæ mówcê do rzeczy.
2. Je¿eli temat lub sposób wyst¹pienia albo zachowania
radnego w sposób oczywisty zak³ócaj¹ porz¹dek obrad b¹d
uchybiaj¹ powadze sesji, Przewodnicz¹cy Rady przywo³uje
radnego do porz¹dku, a gdy przywo³anie nie odnios³o
skutku mo¿e odebraæ mu g³os, nakazuj¹c odnotowanie tego
faktu w protokóle.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siê odpowiednio do
osób spoza Rady zaproszonych na sesjê i do publicznoci.
5. Po uprzednim ostrze¿eniu Przewodnicz¹cy Rady mo¿e
nakazaæ opuszczenie sali tym osobom sporód publicznoci,
które swoim zachowaniem lub wyst¹pieniami zak³ócaj¹
porz¹dek obrad b¹d naruszaj ¹ po wagê sesji.
§43. Na wniosek radnego, Przewodnicz¹cy Rady przyjmuje do protokó³u sesji wyst¹pienie radnego zg³oszone na

pimie, lecz nie wyg³oszone w toku obrad, informuj¹c o tym
Radê.
§44. 1. Przewodnicz¹cy Rady udziela g³osu poza kolejnoci¹ w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególnoci
dotycz¹cych:
- stwierdzenia quorum,
- zmiany porz¹dku obrad,
- ograniczenia czasu wyst¹pienia dyskutantów,
- zamkniêcia listy mówców lub kandydatów,
- zakoñczenia dyskusji i podjêcia uchwa³y,
- zarz¹dzenia przerwy,
- odes³ania projektu uchwa³y do komisji,
- przeliczenia g³osów,
- przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodnicz¹cy Rady poddaje pod
dyskusjê po dopuszczeniu jednego g³osu za i jednego g³osu
przeciwko wnioskowi, po czym poddaje sprawê pod g³osowanie.
§45. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoci
zainteresowanego. Rada mo¿e jednak postanowiæ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecnoci zainteresowanego na sesji.
§46. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodnicz¹cy
Rady zamyka dyskusjê. W razie potrzeby zarz¹dza przerwê
w celu umo¿liwienia w³aciwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania siê do zg³oszonych w czasie debaty wniosków, a jeli
zaistnieje taka koniecznoæ - przygotowania poprawek
w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniêciu dyskusji Przewodnicz¹cy Rady rozpoczyna procedurê g³osowania.
3. Po rozpoczêciu procedury g³osowania, do momentu
zarz¹dzenia g³osowania, Przewodnicz¹cy Rady mo¿e udzieliæ
radnym g³osu tylko w celu zg³oszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porz¹dku g³osowania.
§47. 1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
Rady koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê Zamykam ... sesjê
Rady Gminy.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoñczenia uwa¿a siê za
czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy tak¿e sesji, która objê³a
wiêcej ni¿ jedno posiedzenie.
§48. 1. Rada jest zwi¹zana uchwa³¹ od chwili jej podjêcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjêtej uchwa³y mo¿e nast¹piæ
tylko w drodze odrêbnej uchwa³y podjêtej nie wczeniej, ni¿
na nastêpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siê w odniesieniu do
oczywistych omy³ek.
§49. Do wszystkich osób pozostaj¹cych w miejscu obrad
po zakoñczeniu sesji lub posiedzenia maj¹ zastosowanie
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ogólne przepisy porz¹dkowe w³aciwe dla miejsca, w którym
sesja siê odbywa.
§50. 1. Pracownik Urzêdu Gminy, wyznaczony przez
Wójta w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady, sporz¹dza
z ka¿dej sesji protokó³.
2. Przebieg sesji nagrywa siê na tamê magnetofonow¹,
któr¹ przechowuje siê do czasu podjêcia uchwa³y o jakiej
mowa w §37 pkt 1.
§51. 1. Protokó³ z sesji musi wiernie odzwierciedlaæ jej
przebieg.
2. Protokó³ z sesji powinien w szczególnoci zawieraæ:
1) numer, datê i miejsce odbywania sesji, godzinê jej rozpoczêcia i zakoñczenia oraz wskazywaæ numery uchwa³, imiê
i nazwisko przewodnicz¹cego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoci posiedzenia,

§54. 1. Obs³ugê biurow¹ sesji (wysy³anie zawiadomieñ,
wyci¹gów z protoko³ów itp.) sprawuje pracownik Urzêdu
Gminy w uzgodnieniu z Przewodnicz¹cym Rady.
2. Pracownik, o którym mowa w ust. 1 podlega w sprawach merytorycznych Przewodnicz¹cemu Rady.
4. Uchwa³y
§55. 1. Uchwa³y, o jakich mowa w §24 ust. 1, a tak¿e
deklaracje, owiadczenia apele i opinie, o jakich mowa w §24
ust. 2 s¹ sporz¹dzone w formie odrêbnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieñ proceduralnych.
§56. 1. Inicjatywê uchwa³odawcz¹ posiada ka¿dy z radnych oraz Wójt, chyba ¿e przepisy prawa stanowi¹ inaczej.
2. Projekt uchwa³y powinien okrelaæ w szczególnoci:

3) imiona i nazwiska nieobecnych cz³onków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoci,

1) tytu³ uchwa³y,

4) odnotowanie przyjêcia protokó³u z poprzedniej sesji,

2) podstawê prawn¹,

5) ustalony porz¹dek obrad,

3) postanowienia merytoryczne,

6) przebieg obrad, a w szczególnoci treæ wyst¹pieñ albo
ich streszczenie, teksty zg³oszonych, jak równie¿ uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zg³oszenia
pisemnych wyst¹pieñ,

4) w miarê potrzeby okrelenie ród³a sfinansowania realizacji uchwa³y,

7) przebieg g³osowania z wyszczególnieniem liczby g³osów:
za, przeciw i wstrzymuj¹cych oraz g³osów niewa¿nych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrêbnego do
treci uchwa³y,
9) podpis Przewodnicz¹cego obrad i osoby sporz¹dzaj¹cej
protokó³.
§52. 1. W trakcie obrad lub nie póniej ni¿ na najbli¿szej
sesji radni mog¹ zg³aszaæ poprawki lub uzupe³nienia do
protokó³u, przy czym o ich uwzglêdnieniu rozstrzyga Przewodnicz¹cy Rady po wys³uchaniu protokolanta i przes³uchaniu tamy magnetofonowej z nagraniem przebiegu sesji.
2. Je¿eli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglêdniony, wnioskodawca mo¿e wnieæ sprzeciw do Rady.
3. Rada mo¿e podj¹æ uchwa³ê o przyjêciu protokó³u
z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa
w ust. 2.
§53. 1. Do protoko³u do³¹cza siê listê obecnoci radnych
oraz odrêbn¹ listê zaproszonych goci, teksty przyjêtych przez
Radê uchwa³, usprawiedliwienia osób nieobecnych, owiadczenia i inne dokumenty z³o¿one na rêce Przewodnicz¹cego
Rady.
2. Uchwa³y Przewodnicz¹cy Rady dorêcza Wójtowi najpóniej w ci¹gu 4 dni od dnia zakoñczenia sesji.
3. Wyci¹gi z protokó³u z sesji oraz kopie uchwa³ Przewodnicz¹cy Rady dorêcza tym jednostkom organizacyjnym, które
s¹ zobowi¹zane do okrelonych dzia³añ, z dokumentów tych
wynikaj¹cych.

5) okrelenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa³y i z³o¿enia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowi¹zywania lub wejcia w ¿ycie
uchwa³y.
3. Projekt uchwa³y powinien zostaæ przed³o¿ony Radzie
wraz z uzasadnieniem, w którym nale¿y wskazaæ potrzebê
podjêcia uchwa³y oraz informacjê o skutkach finansowych jej
realizacji.
§57. Uchwa³y Rady powinny byæ zredagowane w sposób
zwiêz³y, syntetyczny, przy u¿yciu wyra¿eñ w ich powszechnym znaczeniu. W projektach uchwa³ nale¿y unikaæ pos³ugiwania siê wyra¿eniami specjalistycznymi, zapo¿yczonymi
z jêzyków obcych i neologizmami.
§58. 1. Ilekroæ przepisy prawa ustanawiaj¹ wymóg dzia³ania Rady po zaopiniowaniu jej uchwa³y, w uzgodnieniu lub
w porozumieniu z organami administracji rz¹dowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk³adany jest projekt uchwa³y przyjêty przez Radê.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy
z przepisów prawa wynika, ¿e przed³o¿eniu podlega projekt
uchwa³y Rady, sporz¹dzony przez Wójta.
§59. 1. Uchwa³y Rady podpisuje Przewodnicz¹cy Rady,
o ile ustawy nie stanowi¹ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do Wiceprzewodnicz¹cego prowadz¹cego obrady.
§60. 1. Wójt ewidencjonuje orygina³y uchwa³ w rejestrze
uchwa³ i przechowuje wraz z protoko³ami sesji Rady.
2. Odpisy uchwa³ przekazuje siê w³aciwym jednostkom
do realizacji i do wiadomoci zale¿nie od ich treci.
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5. Procedura g³osowania
§61. W g³osowaniu bior¹ udzia³ wy³¹cznie radni.
§62. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie rêki.
2. G³osowanie jawne zarz¹dza i przeprowadza Przewodnicz¹cy obrad, przelicza oddane g³osy za, przeciw i
wstrzymuj¹ce siê, sumuje je i porównuj¹c z list¹ radnych
obecnych na sesji, wzglêdnie ze sk³adem lub ustawowym
sk³adem rady, nakazuje odnotowanie wyników g³osowania w
protokole sesji.
3. Do przeliczenia g³osów Przewodnicz¹cy obrad mo¿e
wyznaczyæ radnych.
4. Wyniki g³osowania jawnego og³asza Przewodnicz¹cy
obrad.
§63. 1. W g³osowaniu tajnym radni g³osuj¹ za pomoc¹
ponumerowanych kart ostemplowanych pieczêci¹ Rady, przy
czym ka¿dorazowo Rada ustala sposób g³osowania, a samo
g³osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja
Skrutacyjna z wy³onionym sporód siebie przewodnicz¹cym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przyst¹pieniem do g³osowania objania sposób g³osowania i przeprowadza je, wyczytuj¹c kolejno radnych z listy obecnoci.
3. Kart do g³osowania nie mo¿e byæ wiêcej ni¿ radnych
obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g³osów Przewodnicz¹cy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokó³, podaj¹c wynik g³osowania.
5. Karty z oddanymi g³osami i protokó³ g³osowania stanowi¹ za³¹cznik do protoko³u sesji.
§64. 1. Przewodnicz¹cy obrad przed poddaniem wniosku pod g³osowanie precyzuje i og³asza Radzie proponowan¹
treæ wniosku w taki sposób, aby jego redakcja by³a przejrzysta, a wniosek nie budzi³ w¹tpliwoci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy obrad poddaje
pod g³osowanie wniosek najdalej id¹cy, jeli mo¿e to wykluczyæ potrzebê g³osowania nad pozosta³ymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej id¹cy
rozstrzyga Przewodnicz¹cy obrad.
3. W przypadku g³osowania w sprawie wyborów osób,
Przewodnicz¹cy obrad przed zamkniêciem listy kandydatów
zapytuje ka¿dego z nich czy zgadza siê kandydowaæ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdz¹cej poddaje pod g³osowanie
zamkniêcie listy kandydatów, a nastêpnie zarz¹dza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny
kandydat z³o¿y³ uprzednio zgodê na pimie.
§65. 1. Je¿eli oprócz wniosku (wniosków) o podjêcie
uchwa³y w danej sprawie zostanie zg³oszony wniosek
o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejnoci Rada g³osuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjêcie uchwa³y.
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2. G³osowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustêpów projektu uchwa³y nastêpuje wed³ug ich
kolejnoci, z tym, ¿e w pierwszej kolejnoci Przewodnicz¹cy
obrad poddaje pod g³osowanie te poprawki, których przyjêcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjêcia poprawki wykluczaj¹cej inne
poprawki do projektu uchwa³y, poprawek tych nie poddaje siê
pod g³osowanie.
4. W przypadku zg³oszenia do tego samego fragmentu
projektu uchwa³y kilku poprawek stosuje siê zasadê okrelon¹
w §65 ust. 2.
5. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e zarz¹dziæ g³osowanie
³¹cznie nad grup¹ poprawek do projektu uchwa³y.
6. Przewodnicz¹cy obrad zarz¹dza g³osowanie w ostatniej kolejnoci za przyjêciem uchwa³y w ca³oci ze zmianami
wynikaj¹cymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa³y.
7. Przewodnicz¹cy obrad mo¿e odroczyæ g³osowanie,
o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjêtych poprawek nie zachodzi sprzecznoæ
pomiêdzy poszczególnymi postanowieniami uchwa³y.
§66. 1. G³osowanie zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów oznacza,
¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a wiêksz¹
liczbê g³osów za ni¿ przeciw. G³osów wstrzymuj¹cych siê
i niewa¿nych nie dolicza siê do ¿adnej z grup g³osuj¹cych za
czy przeciw.
2. Je¿eli celem g³osowania jest wybór jednej z kilku osób
lub mo¿liwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na który
oddano najwiêksz¹ liczbê g³osów.
§67. 1. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ g³osów
oznacza, ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyska³y co najmniej jeden g³os wiêcej od sumy pozosta³ych
wa¿nie oddanych g³osów, to znaczy przeciwnych i wstrzymuj¹cych siê.
2. G³osowanie bezwzglêdn¹ wiêkszoci¹ ustawowego
sk³adu Rady oznacza., ¿e przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyska³a liczbê ca³kowit¹ wa¿nych g³osów oddanych
za wnioskiem lub kandydatem, przewy¿szaj¹c¹ po³owê ustawowego sk³adu Rady, a zarazem tej po³owie najbli¿sz¹.
3. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy parzystej liczbie
g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur¹ zosta³o oddanych 50% + 1 wa¿nie oddanych g³osów.
4. Bezwzglêdna wiêkszoæ g³osów przy nieparzystej liczbie g³osuj¹cych zachodzi wówczas, gdy za wnioskiem lub
kandydatur¹ zosta³a oddana liczba g³osów o l wiêksza od
liczby pozosta³ych wa¿nie oddanych g³osów.
6. Komisje Rady
§68. 1. Przedmiot dzia³ania poszczególnych komisji
sta³ych i zakres zadañ komisji doranych okrela Rada
w odrêbnych uchwa³ach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej
Rady.
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§69. 1. Komisje sta³e dzia³aj¹ zgodnie z rocznym planem
pracy przed³o¿onym Radzie.
2. Rada mo¿e nakazaæ komisjom dokonanie w planie
pracy stosownych zmian.
§70. 1. Komisje Rady mog¹ odbywaæ wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mog¹ podejmowaæ wspó³pracê z odpowiednimi komisjami innych gmin, zw³aszcza s¹siaduj¹cych,
a nadto z innymi podmiotami, jeli jest to uzasadnione
przedmiotem ich dzia³alnoci.
3. Komisje uchwalaj¹ opinie oraz wnioski i przekazuj¹ je
Radzie.
4. Na podstawie upowa¿nienia Rady, Przewodnicz¹cy lub
Wiceprzewodnicz¹cy Rady, koordynuj¹cy pracê komisji Rady
mog¹ zwo³aæ posiedzenie komisji i nakazaæ z³o¿enie Radzie
sprawozdania
§71. Pracami komisji kieruje przewodnicz¹cy komisji lub
zastêpca przewodnicz¹cego komisji, wybrany przez cz³onków
danej komisji.
§72. 1. Komisje pracuj¹ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeñ komisji sta³ych stosuje siê odpowiednio
przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
§73. 1. Przewodnicz¹cy komisji sta³ych co najmniej raz
do roku przedstawiaj¹ na sesji Rady sprawozdania z dzia³alnoci komisji.
2. Przepis ust. 1 stosuje siê odpowiednio do doranych
komisji zespo³ów powo³anych przez Radê.
§74. Opinie i wnioski komisji uchwalane s¹ w g³osowaniu
jawnym zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów, w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu komisji.
7. Radni
§75. 1. Radni potwierdzaj¹ swoj¹ obecnoæ na sesjach
i posiedzeniach komisji podpisem na licie obecnoci.
§76. 1. Spotkania ze swoimi wyborcami radni powinni
odbywaæ nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
2. Radni mog¹, stosownie do potrzeb, przyjmowaæ
Obywateli Gminy siedzibie Urzêdu Gminy w sprawach dotycz¹cych Gminy i jej mieszkañców.
§77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniaj¹cego radnego o rozwi¹zanie z nim stosunku pracy, Rada mo¿e
powo³aæ komisjê doran¹ do szczegó³owego zbadania wszystkich okolicznoci sprawy.
2. Komisja przedk³ada swoje ustalenia i propozycje na
pimie Przewodnicz¹cemu Rady.
3. Przed podjêciem uchwa³y w przedmiocie wskazanym
w ust. 1 Rada powinna umo¿liwiæ radnemu z³o¿enie wyjanieñ.

§78. 1. Radni mog¹ zwracaæ siê bezporednio do Rady
we wszystkich sprawach zwi¹zanych z pe³nieniem przez nich
funkcji radnego.
8. Wspólne sesje z radami innych jednostek samorz¹du
terytorialnego
§79. 1. Rada mo¿e odbywaæ wspólne sesje z radami
innych jednostek samorz¹du terytorialnego, w szczególnoci
dla rozpatrzenia i rozstrzygniêcia ich wspólnych spraw.
2. Wspólne sesje organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisuj¹ wspólnie
przewodnicz¹cy lub upowa¿nieni wiceprzewodnicz¹cy zainteresowanych jednostek samorz¹du terytorialnego.
§80. 1. Koszty wspólnej sesji ponosz¹ równomiernie
zainteresowane jednostki samorz¹du terytorialnego, chyba ¿e
radni uczestnicz¹cy we wspólnej sesji postanowi¹ inaczej.
2. Przebieg wspólnych obrad mo¿e byæ uregulowany
wspólnym regulaminem uchwalonym przed przyst¹pieniem
do obrad.
ROZDZIA£ VI
Zasady i tryb dzia³ania Komisji Rewizyjnej
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
§81. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy Przewodnicz¹cego oraz pozosta³ych cz³onków.
2. Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Zastêpcê Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
wybiera Komisja Rewizyjna na wniosek Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej.
§82. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej organizuje pracê
Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego lub niemo¿noci dzia³ania, jego
zadania wykonuje jego Zastêpca.
§83. 1. Cz³onkowie Komisji Rewizyjnej podlegaj¹ wy³¹czeniu od udzia³u w jej dzia³aniach w sprawach, w których
mo¿e powstaæ podejrzenie o ich stronniczoæ lub interesownoæ.
2. W sprawie wy³¹czenia Zastêpcy Przewodnicz¹cego
Komisji Rewizyjnej oraz poszczególnych cz³onków decyduje
pisemnie Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy³¹czeniu Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej
decyduje Rada.
4. Wy³¹czony cz³onek Komisji Rewizyjnej mo¿e odwo³aæ
siê na pimie od decyzji o wy³¹czeniu do Rady - w terminie
5 dni od daty powziêcia wiadomoci o treci tej decyzji.
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2. Zasady kontroli
§84. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia³alnoæ Wójta,
gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod wzglêdem:
- legalnoci,
- gospodarnoci,
- rzetelnoci,
- celowoci,
oraz zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególnoci gospodarkê
finansow¹ kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie
bud¿etu Gminy.
§85. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne
na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanym
w uchwa³ach Rady.
§86. Komisja Rewizyjna przeprowadza nastêpuj¹ce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe - obejmuj¹ce ca³oæ dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespó³ dzia³añ tego
podmiotu,
2) problemowe - obejmuj¹ce wybrane zagadnienia lub
zagadnienie z zakresu dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu, stanowi¹ce niewielki fragment w jego dzia³alnoci,
3) sprawdzaj¹ce - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta³y uwzglêdnione w toku postêpowania danego podmiotu.
§87. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radê.
2. Rada mo¿e podj¹æ decyzjê w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objêtej planem, o jakim mowa
w ust. 1.
§88. Kontrola kompleksowa nie powinna trwaæ d³u¿ej ni¿
45 dni roboczych a kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce d³u¿ej ni¿ 10 dni roboczych.
§89. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegaj¹ zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególnoci dotyczy
projektów dokumentów maj¹cych stanowiæ podstawê okrelonych dzia³añ (kontrola wstêpna).
2. Rada mo¿e nakazaæ rozszerzenie, zawê¿enie lub zaniechanie zakresu i przedmiotu kontroli.
3. Uchwa³y Rady, o których mowa w ust. 2 wykonywane
s¹ niezw³ocznie.
4. Komisja Rewizyjna jest obowi¹zana do przeprowadzenia kontroli w ka¿dym przypadku podjêcia takiej decyzji przez
Radê. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak
i kontroli problemowych oraz sprawdzaj¹cych.
§90. 1. Postêpowanie kontrolne przeprowadza siê w sposób umo¿liwiaj¹cy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu fak-
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tycznego w zakresie dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu,
rzetelne jego udokumentowanie i ocenê kontrolowanej dzia³alnoci wed³ug kryteriów ustalonych w §84 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siê na podstawie dowodów
zebranych w toku postêpowania kontrolnego.
3. Jako dowód mo¿e byæ wykorzystane wszystko, co nie
jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog¹ byæ wykorzystane w szczególnoci: dokumenty, wyniki oglêdzin, zeznania
wiadków, opinie bieg³ych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych.
3. Tryb kontroli
§91. 1. Kontroli kompleksowych dokonuj¹ w imieniu
Komisji Rewizyjnej zespo³y kontrolne sk³adaj¹ce siê co najmniej z dwóch cz³onków Komisji.
2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej wyznacza na
pimie kierownika zespo³u kontrolnego, który dokonuje
podzia³u czynnoci pomiêdzy kontroluj¹cych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzaj¹ce mog¹ byæ przeprowadzane przez jednego cz³onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrze¿eniem ust. 6) przeprowadzane s¹
na podstawie pisemnego upowa¿nienia wydanego przez
Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej, okrelaj¹cego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobê) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontroluj¹cy obowi¹zani s¹ przed przyst¹pieniem do
czynnoci kontrolnych okazaæ kierownikowi kontrolowanego
podmiotu upowa¿nienia, o których mowa w ust. 4 oraz
dowody osobiste.
§92. 1. W razie powziêcia w toku kontroli uzasadnionego
podejrzenia pope³nienia przestêpstwa, kontroluj¹cy niezw³ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki
i Wójta, wskazuj¹c dowody uzasadniaj¹ce zawiadomienie.
2. Je¿eli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontroluj¹cy
zawiadamia o tym Przewodnicz¹cego Rady.
§93. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest zapewniæ warunki i rodki dla prawid³owego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowi¹zany jest
w szczególnoci przedk³adaæ na ¿¹danie kontroluj¹cych dokumenty i materia³y niezbêdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umo¿liwiæ kontroluj¹cym wstêp do obiektów i pomieszczeñ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi
wykonania czynnoci, o których mowa w ust. 1 i 2, obowi¹zany jest do niezw³ocznego z³o¿enia na rêce osoby kontroluj¹cej pisemnego wyjanienia.
4. Na ¿¹danie kontroluj¹cych, kierownik kontrolowanego
podmiotu obowi¹zany jest udzieliæ ustnych i pisemnych wyjanieñ, tak¿e w przypadkach innych, ni¿ okrelone w ust. 3.
§94. Czynnoci kontrolne wykonywane s¹ w miarê mo¿liwoci w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
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4. Protoko³y kontroli
§95. 1. Kontroluj¹cy sporz¹dzaj¹ z przeprowadzonej kontroli - w terminie 3 dni od daty jej zakoñczenia - protokó³
pokontrolny, obejmuj¹cy:
1) nazwê i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiê i nazwisko kontroluj¹cego (kontroluj¹cych),

kompleksowych mo¿e nast¹piæ po zatwierdzeniu planu pracy
lub jego czêci.
§100. 1. Komisja Rewizyjna sk³ada Radzie - w terminie do
dnia 31 marca ka¿dego roku - roczne sprawozdanie ze swojej
dzia³alnoci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraæ:

3) daty rozpoczêcia i zakoñczenia czynnoci kontrolnych,

1) liczbê, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

4) okrelenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objêtego kontrol¹,

2) wykaz najwa¿niejszych nieprawid³owoci wykrytych
w toku kontroli,

5) imiê i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,

3) wykaz uchwa³ podjêtych przez Komisjê Rewizyjn¹,

6) przebieg i wynik czynnoci kontrolnych, a w szczególnoci
wnioski kontroli wskazuj¹ce na stwierdzenie nieprawid³owoci w dzia³alnoci kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzaj¹cych ustalenia zawarte
w protokole,

4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwa¿niejszymi wnioskami, wynikaj¹cymi z tych
kontroli,

7) datê i miejsce podpisania protoko³u,
8) podpisy kontroluj¹cego (kontroluj¹cych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkê o odmowie podpisania protoko³u z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokó³ pokontrolny mo¿e tak¿e zawieraæ wnioski
oraz propozycje co do sposobu usuniêcia nieprawid³owoci
stwierdzonych w wyniku kontroli.
§96. 1. W przypadku odmowy podpisania protoko³u przez
kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowi¹zany do
z³o¿enia - w terminie 3 dni od daty odmowy - pisemnego
wyjanienia jej przyczyn.

5) ocenê wykonania bud¿etu Gminy za rok ubieg³y oraz
wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem okrelonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna sk³ada sprawozdanie ze swej dzia³alnoci po podjêciu
stosownej uchwa³y Rady, okrelaj¹cej przedmiot i termin
z³o¿enia sprawozdania.
6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§101. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach
zwo³ywanych przez jej Przewodnicz¹cego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarê potrzeb.

2. Wyjanienia, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê na
rêce Przewodnicz¹cego Komisji Rewizyjnej.

2. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej zwo³uje jej posiedzenia, które nie s¹ objête zatwierdzonym planem pracy
Komisji, w formie pisemnej.

§97. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu mo¿e z³o¿yæ na rêce Przewodnicz¹cego Rady uwagi dotycz¹ce kontroli
i jej wyników.

3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mog¹ byæ
zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego Komisji
Rewizyjnej, a tak¿e na pisemny umotywowany wniosek:

2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 sk³ada siê w terminie
7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego
podmiotu protoko³u pokontrolnego do podpisania.
§98. Protokó³ pokontrolny sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u - otrzymuj¹: Przewodnicz¹cy Rady, Przewodnicz¹cy
Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu.
5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§99. 1. Komisja Rewizyjna przedk³ada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia ka¿dego
roku.
2. Plan przed³o¿ony Radzie musi zawieraæ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeñ,
2) terminy i wykaz jednostek, które zostan¹ poddane kontroli
kompleksowej.
3. Rada mo¿e zatwierdziæ ca³y lub czêæ planu pracy
Komisji Rewizyjnej; przyst¹pienie do wykonywania kontroli

1) Przewodnicz¹cego Rady lub te¿ pisemny wniosek:
2) nie mniej ni¿ 1/4 radnych,
3) nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zaprosiæ na
jej posiedzenia:
1) radnych nie bêd¹cych cz³onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaanga¿owane na wniosek Komisji Rewizyjnej
w charakterze bieg³ych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nale¿y sporz¹dzaæ
protokó³, który winien byæ podpisany przez wszystkich cz³onków komisji uczestnicz¹cych w posiedzeniu.
§102. Uchwa³y Komisji Rewizyjnej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy sk³adu
Komisji w g³osowaniu jawnym.
§103. Obs³ugê biurow¹ Komisji Rewizyjnej zapewnia Wójt.
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§104. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e korzystaæ z porad, opinii
i ekspertyz osób posiadaj¹cych wiedzê fachow¹ w zakresie
zwi¹zanym z przedmiotem jej dzia³ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wy¿ej wskazanych
rodków wymaga zawarcia odrêbnej umowy i dokonania
wyp³aty wynagrodzenia ze rodków komunalnych, Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawê na posiedzeniu Rady, celem podjêcia uchwa³y zobowi¹zuj¹cej osoby
zarz¹dzaj¹ce mieniem komunalnym do zawarcia stosownej
umowy w imieniu Gminy.
§105. 1. Komisja Rewizyjna mo¿e na zlecenie Rady lub po
powziêciu stosownych uchwa³ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspó³dzia³aæ w wykonywaniu funkcji kontrolnej
z innymi komisjami Rady, w zakresie ich w³aciwoci rzeczowej.
2. Wspó³dzia³anie mo¿e polegaæ w szczególnoci na
wymianie uwag, informacji i dowiadczeñ dotycz¹cych
dzia³alnoci kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych
kontroli.
3. Przewodnicz¹cy Komisji Rewizyjnej mo¿e zwracaæ siê
do przewodnicz¹cych innych komisji Rady o oddelegowanie
w sk³ad zespo³u kontrolnego radnych maj¹cych kwalifikacje
w zakresie tematyki objêtej kontrol¹.
4. Do cz³onków innych komisji uczestnicz¹cych w kontroli, prowadzonej przez Komisjê Rewizyjn¹ stosuje siê odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia³u.
5. Przewodnicz¹cy Rady zapewnia koordynacjê wspó³dzia³ania poszczególnych komisji w celu w³aciwego ich
ukierunkowania, zapewnienia skutecznoci dzia³ania oraz
unikania zbêdnych kontroli.
§106. Komisja Rewizyjna mo¿e wystêpowaæ do organów
Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez
Regionaln¹ Izbê Obrachunkow¹, Najwy¿sz¹ Izbê Kontroli lub
inne organy kontroli.

§109. 1. Kluby dzia³aj¹ wy³¹cznie w ramach Rady.
2. Przewodnicz¹cy Rady prowadzi rejestr klubów.
§110. 1. Kluby dzia³aj¹ w okresie kadencji Rady. Up³yw
kadencji Rady jest równoznaczny z rozwi¹zaniem klubów.
2. Kluby mog¹ ulegaæ wczeniejszemu rozwi¹zaniu na
mocy uchwa³ ich cz³onków, podejmowanych bezwzglêdn¹
wiêkszoci¹ w obecnoci co najmniej po³owy cz³onków klubu.
§111. Prace klubów organizuj¹ przewodnicz¹cy klubów,
wybierani przez cz³onków klubu.
§112. 1. Kluby mog¹ uchwalaæ w³asne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mog¹ byæ sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodnicz¹cy klubów s¹ obowi¹zani do niezw³ocznego przedk³adania regulaminów klubów Przewodnicz¹cemu
Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy tak¿e zmian regulaminów.
§113. 1. Klubom przys³uguj¹ uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu dzia³ania
Rady.
2. Kluby mog¹ przedstawiaæ swoje stanowisko na sesji
Rady wy³¹cznie przez swych przedstawicieli.
§114. Na wniosek przewodnicz¹cych klubów Wójt
obowi¹zany jest zapewniæ klubom organizacyjne warunki
w zakresie niezbêdnym do ich funkcjonowania.
ROZDZIA£ VIII
Tryb pracy Wójta
§115. Wójt wykonuje:
1) uchwa³y Rady,

ROZDZIA£ VII
Zasady dzia³ania klubów radnych
§107. Radni mog¹ tworzyæ kluby radnych, wed³ug kryteriów przez siebie przyjêtych.
§108. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udzia³u przez co najmniej trzech radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaæ niezw³ocznie zg³oszone
Przewodnicz¹cemu Rady.
3. W zg³oszeniu podaje siê:

2) jemu przypisane zadania i kompetencje,
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie - na mocy
przepisów obowi¹zuj¹cego prawa - nale¿y do niego,
4) inne zadania okrelone ustawami i niniejszym Statutem.
§116. Wójt uczestniczy w sesjach Rady.
§117. Komisje Rady mog¹ ¿¹daæ przybycia Wójta na ich
posiedzenie.
§118. Zastêpca Wójta przejmuje wykonywanie zadañ
i kompetencji okrelonych w§115 - §117 w przypadku uzyskania upowa¿nienia od Wójta.

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

ROZDZIA£ IX
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Wójta
§119. Obywatelom udostêpnia siê dokumenty okrelone
w ustawach.
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§120. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji oraz innych
kolegialnych gremiów Gminy podlegaj¹ udostêpnieniu po ich
formalnym przyjêciu - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami
prawa oraz Statutem.

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni¿
art. 73 Kodeksu postêpowania administracyjnego.

§121. 1. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji
udostêpnia siê w komórce Urzêdu Gminy zajmuj¹cej siê
obs³ug¹ Rady, w dniach pracy Urzêdu Gminy, w godzinach
przyjmowania interesantów.

ROZDZIA£ X

2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Wójta oraz Urzêdu
udostêpniane s¹ na stanowisku ds. organizacyjnych Urzêdu,
w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.
3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 s¹
równie¿ dostêpne w wewnêtrznej sieci informatycznej Urzêdu
Gminy oraz powszechnie dostêpnych zbiorach danych.
§122. Realizacja uprawnieñ okrelonych w §121 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Gminy i w asycie pracownika
Urzêdu Gminy.
§123. Uprawnienia okrelone w §121 nie znajduj¹ zastosowania:
1) w przypadku wy³¹czenia - na podstawie ustaw - jawnoci.
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem chronione
tajemnice,

Postanowienia koñcowe
§124. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/123/2001 Rady Gminy
z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie Statutu Gminy Krzemieniewo.
§125. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() dr in¿. Stanis³aw Osiêg³owski
* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
z dnia 25.03.2003 na PN-II-0911/III/2003 orzekaj¹ce niewa¿noæ uchwa³y nr IV/24/2003 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
20.02.03 r. w sprawie statutu Gminy Krzemieniewo w czêci
obejmuj¹cej treæ §5 ust. 1, §12, §13 ust. 1, §17 ust. 1, §30
ze wzglêdu na istotne naruszenie prawa.
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UCHWA£A Nr VI/48/2003 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 24 lutego 2003 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego
we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr ewidencyjny gruntu 57/99
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229, Nr 154, poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 113,
poz. 984, Nr 130 poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984 i Nr 214, poz. 1806) Rada
Gminy Komorniki uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego we wsi Komorniki przy
ul. Polnej obejmuj¹cego czêæ dzia³ki nr ewidencyjny gruntu
57/99.
§1. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze, którego
granice okrela rysunek planu, zatytu³owany Miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego terenu po³o¿onego
we wsi Komorniki przy ul. Polnej obejmuj¹cego czêæ dzia³ki
nr ewidencyjny gruntu 57/99, opracowany w skali 1:1.000,
stanowi¹cy jej integraln¹ czêæ.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê okrelaj¹c¹ minimaln¹ odleg³oæ, w jakiej mog¹
znajdowaæ siê budynki od linii rozgraniczaj¹cej tereny,
2. obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ
tak¹ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy na której musi byæ
usytuowana frontowa ciana budynku.
3. powierzchni zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni rzutów wszystkich budynków na okrelonym
terenie w zewnêtrznym obrysie ich murów.
4. wysokoci budynków - nale¿y przez to rozumieæ wysokoæ
obiektu mierzon¹ od poziomu terenu do kalenicy.
5. powierzchni zieleni - nale¿y przez to rozumieæ nieutwardzony teren o nawierzchni gruntowej - biologicznie czynnej, przeznaczony do pokrycia rolinami okrywowymi
i trawami oraz nasadzeniami w formie drzew i krzewów,
6. nieuci¹¿liwej funkcji us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoæ us³ugow¹ inn¹ ni¿ zwi¹zan¹ z realizacj¹ inwestycji wymienionych, jako mog¹ce znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko lub im odpowiadaj¹ce (zgodnie z regulacjami prawnymi aktualnymi w momencie ustalania
warunków zabudowy i zagospodarowania terenu).
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny:
1. zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - symbol MN

2. infrastruktury elektroenergetycznej - symbol EE
3. zieleni - symbol Z
4. komunikacji - ulica dojazdowa (klasy D) - symbol kD
- ci¹g pieszy - symbol K
§4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ nastêpuj¹ce
oznaczenia na rysunku planu:
1. symbole literowe oznaczaj¹ce przeznaczenie terenów,
2. granica uchwalenia planu,
3. linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
i ro¿nych sposobach zagospodarowania,
4. obowi¹zuj¹ce linie zabudowy,
5. nieprzekraczalne linie zabudowy.
§5. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 1MN
i 2MN, na których ustala siê lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej wraz z towarzysz¹c¹
nieuci¹¿liw¹ funkcj¹ us³ugow¹, oraz obiektów gara¿owogospodarczych, sieci uzbrojenia technicznego, zgodnie z nastêpuj¹cymi warunkami:
1. obowi¹zuj¹ca powierzchnia dzia³ki od 800 m2,
2. usytuowanie budynków zgodnie z nieprzekraczalnymi
i obowi¹zuj¹cymi liniami zabudowy,
3. powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzia³ki,
4. powierzchnia zieleni musi stanowiæ co najmniej 50% pow.
dzia³ki,
5. wysokoæ budynków mieszkalnych ustala siê do 10 m,
6. wysokoæ wolnostoj¹cych budynków gara¿owo-gospodarczych ustala siê do 6 m.
7. powierzchnia wolnostoj¹cych budynków gara¿owo-gospodarczych nie mo¿e przekraczaæ 60 m2,
8. towarzysz¹ca nieuci¹¿liwa funkcja us³ugowa mo¿e byæ
zlokalizowana jedynie w obrêbie budynku mieszkalnego
i jej powierzchnia nie mo¿e przekraczaæ 1/3 powierzchni
u¿ytkowej budynku.
9. dachy strome wielospadowe o k¹cie nachylenia od 18 do
45 stopni,
10. ustala siê dla terenu 1MN i 2MN dostêp komunikacyjny
wy³¹cznie z ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem KD,
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11. w odleg³oci do 20 m od terenu 1K i 2K ustala siê
mo¿liwoæ budowy wy³¹cznie ogrodzeñ a¿urowych,
12. miejsca parkingowe nale¿y zapewniæ na terenie dzia³ki.
§6. Wyznacza siê tereny komunikacji:
1. nowoprojektowanej ulicy dojazdowej, oznaczonej na
rysunku planu symbolem kD,
2. ci¹gów komunikacji pieszej oznaczonych symbolami 1K
i 2K na których usta³a siê realizacjê nawierzchni oraz
mo¿liwoæ realizacji wszystkich sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§7. Wyznacza siê teren infrastruktury elektroenergetycznej, oznaczony na rysunku planu symbolem 1EE, na którym
ustala siê lokalizacjê stacji transformatorowo-rozdzielczej,
ma³ogabarytowej, wolnostoj¹cej.
§8. Wyznacza siê teren zieleni, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1Z, który przeznacza siê do pokrycia rolinami okrywowymi i trawami oraz nasadzeniami w formie
drzew i krzewów. Na terenie oznaczonym na rysunku planu
symbolem Z dopuszcza siê mo¿liwoæ realizacji wszystkich
sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej.
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi zabudowy
infrastruktur¹ techniczn¹:
1. Ustalenia w zakresie sieci wod.- kan.
a) Zaopatrzenie w wodê budynków i urz¹dzeñ na terenie
planu z istniej¹cego wodoci¹gu biegn¹cego wzd³u¿
ulicy Polnej we wsi Komorniki oraz projektowanego
wodoci¹gu biegn¹cego wzd³u¿ nowoprojektowanej
ulicy oznaczonej symbolem KD,
b) Do czasu wybudowania kanalizacji sanitarnej cieki
sanitarne nale¿y odprowadziæ do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych. Ustala siê obowi¹zek pod³¹czenia budynków do kanalizacji sanitarnej w momencie
jej zrealizowania. Wyklucza siê lokalizacjê przydomowych oczyszczalni cieków,
c) Do czasu realizacji kanalizacji deszczowej cieki deszczowe nale¿y zagospodarowaæ na w³asnym terenie,
lub odprowadziæ do rowu w po³udniowej czêci terenu.
2. Ustalenia w zakresie melioracji terenu.
a) Ustala siê utrzymanie istniej¹cych urz¹dzeñ melioracji
wodnej.

b) Dopuszcza siê mo¿liwoæ przebudowy systemu melioracji wodnej w uzgodnieniu z jednostk¹ nim administruj¹c¹.
c) W wypadku stwierdzenia, w trakcie realizacji inwestycji budowlanej, kolizji lub uszkodzenia sieci melioracyjnej nale¿y powiadomiæ jednostkê ni¹ administruj¹c¹.
3. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczn¹.
a) Budynki na terenie planu bêd¹ zaopatrywane w energie elektryczn¹ z istniej¹cej linii energetycznej biegn¹cej wzd³u¿ ulicy Polnej we wsi Komorniki oraz
projektowanej linii energetycznej biegn¹cej wzd³u¿
nowoprojektowanej ulicy oznaczonej symbolem KD.
4. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz.
a) Budynki bêd¹ zaopatrywane w gaz z gazoci¹gu biegn¹cego wzd³u¿ ulicy Polnej we wsi Komorniki oraz
projektowanego gazoci¹gu biegn¹cego wzd³u¿ nowoprojektowanej ulicy oznaczonej symbolem KD.
5. Ustalenia w zakresie ogrzewania.
a) Preferowane gazowe, olejowe, elektryczne;
§10. W przypadku odkrycia obiektów archeologicznych
nale¿y zabezpieczyæ znalezisko i zg³osiæ ten fakt do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
§11. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 15 poz. 139 ze
zm.) ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci
nieruchomoci, s³u¿¹c¹ naliczaniu op³aty na rzecz Gminy
Komorniki, w wysokoci 23%.
§12. Traci moc uchwa³a nr XIII/46/85 Gminnej Rady
Narodowej Komorniki z dnia 23 grudnia 1985 r., Nr XIX/67/86
z dnia 15 grudnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 1 z 1987 r.
poz. 1 i 19) i Nr XXV/31/92 Rady Gminy Komorniki z dnia
29 wrzenia 1992 r. (Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 15 poz. 133)
w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki w czêci
dotycz¹cej obszaru objêtego niniejszym planem.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Kazimierz Sowa
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UCHWA£A Nr V/25/2003 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w czêci gminy Duszniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowe plany zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej z dzia³alnoci¹
us³ugow¹, terenu zabudowy mieszkaniowej a tak¿e terenu
aktywizacji gospodarczej bêd¹cych zmian¹ miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Duszniki, uchwalonego przez Radê Gminy Duszniki uchwa³¹
Nr IV/29/94 z dnia 27.10.1994 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj. Pozn.
z 1994 r. Nr 17, poz. 174), w czêci ni¿ej wymienionych
nieruchomoci na obszarze:
1) wsi Brzoza
-

dzia³ka o nr ewid.: 304 - pod zabudowê siedliskow¹
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ MR/U,

2) wsi Grzebienisko
-

dzia³ka o nr ewid.: 1/7 (po podziale dzia³ki o nr ewid.:
1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16) - pod zabudowê mieszkaniowa rezydencjonaln¹ MN,

3) miejscowoæ Duszniki
-

dzia³ka o nr ewid.: 325/6 - pod zabudowê mieszkaniow¹
MN,

4) wsi Wierzeja
-

dzia³ka o nr ewid.: 133 - pod zabudowê mieszkaniow¹
MN,

5) wsi Podrzewie
-

dzia³ka o nr ewid.: 464 - pod zabudowê mieszkaniow¹
MN,

6) wsi Sêdziny
-

dzia³ka o nr ewid.: 296 - pod aktywizacjê gospodarcz¹
AG.

2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu s¹ rysunki, stanowi¹ce odpowiednie za³¹czniki do niniejszej uchwa³y od 1 do 6.

ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1, ust. 2 uchwa³y, o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Duszniki, o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,
6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
7) funkcji dopuszczalnej - synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
8) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
9) dzia³alnoci gospodarczej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ produkcyjn¹, us³ugow¹ i handlow¹ okrelon¹
w przepisach odrêbnych i szczególnych,
10) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§3. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach szczególnych i odrêbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 71, poz. 838, z pón. zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity z 2000 r., Dz.U. Nr 106, poz. 1126, z pón. zm.),
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony rodowiska, (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
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4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),

4) Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i potrzeb ochrony rodowiska.

5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pón. zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pón. zm.),
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628),
8) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140,
z pón. zm.),
9) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
10) rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji.(Dz.U. Nr 93, poz. 589, z pón. zm.),
11) rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi
albo mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, obiektów oraz
robót zmieniaj¹cych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz.
590).
§4. Przedmiot i zakres planu
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarach objêtych planem
zgodnie z za³¹cznikami graficznymi.
2. Zakres planu wynika z uchwa³y Nr XLII-284/2002 z dnia
16 maja 2002 r. Rady Gminy Duszniki oraz uchwa³y
Nr XLIV-290/2002 z dnia 1 sierpnia 2002 r. Rady Gminy
Duszniki o przyst¹pieniu do zmiany miejscowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy
Duszniki.
Zgodnie z wy¿ej wymienionymi uchwa³ami, planem ustala
siê:
1) Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
2) Linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi.
3) Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzenia terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne lub
minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy.

ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe planu
§5. 1. Obszar objêty planem.
1) Planem objêto obszar o ca³kowitej powierzchni oko³o
9,60 ha,
2) Obszar planu obejmuje swoim zasiêgiem nastêpuj¹ce
tereny przedstawione na za³¹cznikach graficznych od 1 do
6 stanowi¹cych integraln¹ czêæ niniejszej uchwa³y:
a) wie Brzoza
-

dzia³ka o nr ewid.: 304 - pod zabudowê siedliskow¹
z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ MR/U - za³¹cznik nr 1,

b) wie Grzebienisko
-

dzia³ka o nr ewid.: 1/7 (po podziale dzia³ki o nr
ewid.: 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16) - pod zabudowê
mieszkaniowa rezydencjonaln¹ MN - za³¹cznik nr 2,

c) miejscowoæ Duszniki
-

dzia³ka o nr ewid.: 325/6 - pod zabudowê mieszkaniow¹ MN - za³¹cznik nr 3,

d) wie Wierzeja
-

dzia³ka o nr ewid.: 133 - pod zabudowê mieszkaniow¹ MN - za³¹cznik nr 4,

e) wie Podrzewie
-

dzia³ka o nr ewid.: 464 - pod zabudowê mieszkaniow¹ MN - za³¹cznik nr 5,

f) wie Sêdziny
-

dzia³ka o nr ewid.: 296 - pod aktywizacjê gospodarcz¹ AG - za³¹cznik nr 6, le¿¹ce w granicach
gminy Duszniki.

2. Granice obszaru objêtego planem
Granice obszarów objêtych planem przedstawiono na
za³¹cznikach graficznych od 1 do 6 zmiany miejscowego
planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego czêci
gminy Duszniki.
§6. 1. Ustalenie przeznaczenia terenów na obszarze objêtym zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
1) Na obszarach objêtych zmian¹ planu ustala siê przeznaczenie podstawowe:
a) teren zabudowy siedliskowej z dzia³alnoci¹ us³ugow¹,
oznaczony na rysunku planu symbolem MR/U;
b) teren zabudowy mieszkaniowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem MN;
c) teren aktywizacji gospodarczej, oznaczony na rysunku
planu symbolem AG.
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2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne lub minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy.
1) Szczegó³owe zasady zagospodarowania:
a) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MR/U ustala siê przeznaczenie podstawowe - zabudowê siedliskowa z dzia³alnoci¹ us³ugowa któr¹ nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów odrêbnych i szczególnych oraz nastêpuj¹cych
warunków:
-
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dopuszcza siê lokalizacjê jednego budynku mieszkalnego wolnostoj¹cego i wolnostoj¹cej zabudowy
gara¿owo-gospodarczej;

-

dopuszcza siê lokalizacjê budynku us³ugowego na
cele agroturystyki, itp.;

-

budynki mieszkalne i us³ugowe wolno stoj¹ce, do
II kondygnacji, realizowane jako budynki parterowe
z poddaszem u¿ytkowym;

-

dopuszcza siê podpiwniczenie budynków z wyniesieniem do 1,5 m ponad teren;

-

dach wielospadowy, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówko-podobnych o nachyleniu
20° ÷ 40°;

-

wskanik intensywnoci zabudowy w obszarze dzia³ki wyznaczonym nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy
wynosi max. 50%;

-

budynki gara¿owo-gospodarcze realizowaæ jako
wolno stoj¹ce, dla których maksymalna powierzchnia zabudowy wynosi 120 m2;

-

obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z istniej¹cych
dróg gminnych (lokalnych) KGL; w³¹czenie zjazdu
do drogi musi byæ prowadzone pod k¹tem prostym
lub zbli¿onym do prostego;

-

ustala siê urz¹dzenie utwardzonego zjazdu oraz
zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdu wzd³u¿
drogi publicznej;

-

w obszarze dzia³ki nale¿y przewidzieæ miejsca
postojowe dla przyjezdnych.

b) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
MN ustala siê przeznaczenie podstawowe - zabudowê
mieszkaniowa, któr¹ nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów odrêbnych i szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
-

budynek mieszkalny wolnostoj¹cy, do II kondygnacji, realizowany jako budynek parterowy z poddaszem u¿ytkowym;

-

dopuszcza siê podpiwniczenie budynków z wyniesieniem do 1,5 m ponad teren;

-

dach wielospadowy, o nachyleniu od 20° ÷ 40°,
pokrycie z dachówki lub materia³ów dachówkopodobnych;

-

budynek gara¿owy wbudowany w bry³ê budynku
mieszkalnego, przybudowany do budynku lub
wolnostoj¹cy o powierzchni do 40 m2 i wysokoci
3,0 m;

-

powierzchnia ca³kowitej zabudowy: nie przekraczaj¹ca 35% powierzchni terenu;

-

ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy od dróg
wojewódzkich KDW 25 m, od dróg powiatowych
KDP 20 m i od dróg lokalnych KGL 6 m, od krawêdzi
jezdni;

-

ustala siê na obszarze zabudowy mieszkaniowej
minimaln¹ powierzchniê dzia³ek 800 m2;

-

ka¿da dzia³ka musi mieæ zapewniony dostêp do
drogi publicznej;

-

granice dzia³ek bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego w stosunku do linii
rozgraniczaj¹cych dróg;

-

ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cych
dróg gminnych lokalnych KGL i dojazdowych
wewnêtrznych KDw, zachowuj¹c odpowiednie
warunki, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych i szczególnych, pola widocznoci i parametry zjazdów;

-

w³¹czenie zjazdu do drogi musi byæ prowadzone
pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego;

-

ustala siê urz¹dzenie utwardzonego zjazdu oraz
zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdu wzd³u¿
drogi publicznej.

c) Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
AG ustala siê przeznaczenie podstawowe - teren aktywizacji gospodarczej, który nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów odrêbnych
i szczególnych oraz nastêpuj¹cych warunków:
-

g³ówn¹ funkcj¹ terenu jest: rzemios³o produkcyjne,
drobna wytwórczoæ, biura, handel hurtowy, bazy,
sk³ady i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów ciê¿arowych, gara¿e oraz urz¹dzenia infrastruktury technicznej;

-

projektowane budynki musz¹ byæ sytuowane zgodnie z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami
zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu - wzd³u¿
drogi wojewódzkiej KDW - 25 m oraz wzd³u¿ drogi
powiatowej KDP - 20 m;

-

wysokoæ projektowanych budynków produkcyjno
- warsztatowo - magazynowych - 10,0 m do gzymsu
lub stropu dachowego;

-

zalecane dachy pochy³e o k¹cie nachylenia po³aci
18°- 45°, dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich w przypadkach wynikaj¹cych z technologii
funkcji obiektu;

-

dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów
p³askich i pochy³ych pod warunkiem zapewnienia
wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów;
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-

poziom posadowienia budynków nie wy¿szy ni¿
0,5 m nad powierzchniê terenu;

-

nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy
terenu ustala siê w wysokoci 75% ³¹cznie z powierzchniami utwardzonymi;

-

-

Poz. 1003

 5137 

dopuszcza siê mo¿liwoæ podzia³u terenu aktywizacji gospodarczej na obszary nie mniejsze ni¿
0,75 ha;
ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ z istniej¹cych
dróg, zachowuj¹c odpowiednie warunki, wynikaj¹ce z przepisów odrêbnych i szczególnych, pola
widocznoci i parametry zjazdów;

kach bezodp³ywowych oraz pod³¹czenie obszarów
przyleg³ych, objêtych planem, do istniej¹cej gminnej
sieci kanalizacji sanitarnej;
b) kanalizacja deszczowa: zakazuje siê powierzchniowego
odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomoci;
c) zaopatrzenie w wodê: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej,
dopuszcza siê korzystanie z w³asnych ujêæ w obszarze
dzia³ki;
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cej sieci energetycznej na zasadach okrelonych przez dysponenta
sieci,

-

w³¹czenie zjazdu do drogi musi byæ prowadzone
pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego;

e) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach odrêbnych i szczególnych.

-

ustala siê urz¹dzenie utwardzonego zjazdu oraz
zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdu wzd³u¿
drogi publicznej;

3) Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenów, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony rodowiska:

-

dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub ich czêci z funkcji podstawowej na dopuszczaln¹, przy zachowaniu warunków okrelonych w uchwale oraz przepisów szczególnych
i odrêbnych;

-

na ca³ym obszarze planu ustala siê wyposa¿anie
w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów
komunalnych; unieszkodliwianie lub usuwanie
wszelkiego rodzaju odpadów z terenu AG winno
odbywaæ siê na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych i szczególnych;

-

nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi, w tym celu nale¿y nie dopuszczaæ
do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi,
gleby i rzeby terenu, przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe sk³adowanie
odpadów i odprowadzanie cieków;

-

uci¹¿liwoci dla rodowiska zwi¹zane z prowadzon¹ na terenie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹,
a powodowane przez ha³as, wibracje, zak³ócenia
elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mog¹
wykraczaæ poza granice nieruchomoci.

3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i potrzeb ochrony rodowiska
1) Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej dla obs³ugi
terenów objêtych planem, przyleg³ych do dróg wojewódzkich KDW i powiatowych KDP poza pasem drogowym
w/w dróg.
2) Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej w liniach
rozgraniczaj¹cych dróg lokalnych i dróg dojazdowych na
zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych i szczególnych, Polskich Normach, na obszarach oznaczonych
symbolem MR/U - zabudowa siedliskowa z dzia³alnoci¹
us³ugow¹, MN - zabudowa mieszkaniowa, AG - teren
aktywizacji gospodarczej:
a) kanalizacja sanitarna: dopuszcza siê do czasu realizacji
sieci kanalizacyjnej gromadzenie cieków w zbiorni-

a) wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do
gromadzenia odpadów komunalnych; unieszkodliwianie cieków lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomoci winno odbywaæ siê na
zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych i szczególnych;
b) nale¿y na obszarach zabudowy mieszkaniowej MN,
siedliskowej z dzia³alnoci¹ us³ugow¹ MR/U zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi przez
nie dopuszczanie do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu oraz przez
niekorzystne przekszta³canie ich budowy i niew³aciwe
sk³adowanie odpadów i odprowadzanie cieków;
c) zachowaæ przewidziane przepisami odleg³oci od istniej¹cych linii energetycznych zgodnie z przepisami
odrêbnymi i szczególnymi;
d) zakazuje siê:
-

prowadzenia prac naruszaj¹cych panuj¹ce na
obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie
stosunki gruntowo-wodne;

-

lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla
rodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, wymienionych
w przepisach odrêbnych i szczególnych.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe

§7. Plan zachowuje wa¿noæ, jeli:
1. Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §3 przepisów odrêbnych lub szczególnych,
chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania
zmiany planu.
2. Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek.
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3. Dopuszcza siê o ile zajdzie taka potrzeba, a s¹siednie
dzia³ki bêd¹ nale¿a³y do jednego w³aciciela ³¹czenie dwóch
dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku, pod warunkiem, ¿e bêd¹ zachowane warunki okrelone w przepisach
szczególnych i odrêbnych oraz ustalenia planu.
§8. Z dniem wejcia w ¿ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy siedliskowej z dzia³alnoci¹ us³ugow¹, mieszkaniowej i aktywizacji gospodarczej
w czêci gminy Duszniki traci moc miejscowy plan ogólny
zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki uchwalony przez Radê Gminy Duszniki uchwa³¹ Nr VI/29/94 z dnia
27.10.94 r. (opublikowany w Dz. Urz. Woj. Pozn. Nr 17, poz.
174 z 1994 r.), w granicach obszaru objêtego niniejszym
planem.

Poz. 1003

§9. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczenia
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 10%.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Gracjan Skórnicki
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1004
UCHWA£A Nr V/26/2003 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 26 lutego 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej
na obszarze dzia³ki o nr ewid.: 321/14 i 321/15 we wsi Sêkowo, gmina Duszniki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10, ust. 3 i art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê: Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej na obszarze
dzia³ki o nr ewid.: 321/14 i 321/15 we wsi Sêkowo, gmina
Duszniki.
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §1, ust. 2 uchwa³y, o ile z treci przepisu
nie wynika inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Duszniki o ile z treci przepisu nie wynika inaczej,
3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,
4) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,
5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
6) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,
7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,
8) funkcji dopuszczalnej - synonim przeznaczenia dopuszczalnego,
9) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,

10) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê jak¹ tworz¹
lica cian budynków,
11) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej do
powierzchni terenu, wyra¿ony w procentach,
12) dzia³alnoci gospodarczej - aktywizacji gospodarczej nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ produkcyjn¹, us³ugow¹
i handlow¹, okrelon¹ w przepisach odrêbnych i szczególnych,
13) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§3. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach szczególnych i odrêbnych:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
(tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126),
3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
4) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
o ochronie i kszta³towaniu rodowiska oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz.U. z 1997 r. Nr 133, poz. 885),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z pón. zm.),
6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z pón. zm.),
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628),
8) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140,
z pón. zm.),
9) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430),
10) rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
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okrelenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych
dla rodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ
stan rodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko tych inwestycji.(Dz.U. Nr 93, poz. 589),
11) rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów
Naturalnych i Lenictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie
wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na rodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji
szczególnie szkodliwych dla rodowiska i zdrowia ludzi albo
mog¹cych pogorszyæ stan rodowiska, obiektów oraz robót
zmieniaj¹cych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590),
12) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622
z pón. zm.),
13) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pón zm.).
§4. Przedmiot i zakres planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem.
2. Zakres planu wynika z uchwa³y Nr XLII-284/2002 z dnia 16
maja 2002 r. i uchwa³ Nr XLIV-296/2002, Nr XLIV-290/2002
z dnia 1 sierpnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Sêkowo na obszarze dzia³ki
o nr ewid.: 321/14 i 321/15.
Zgodnie z wy¿ej wymienion¹ uchwa³¹, planem ustala siê:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania;
2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne
wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy od ulicy lokalnej i od
drogi dojazdowej;
4) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych
oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny;
5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury;
6) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne lub
minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy;
7) szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony
rodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.
ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe planu
§5. 1. Obszar objêty planem.
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1) Planem objêto obszar o ca³kowitej powierzchni oko³o
0,60 ha.
2) Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest we wsi
Sêkowo obejmuj¹cy teren dzia³ki o nr ewid.: 321/14 i 321/15.
2. Granice obszaru objêtego planem.
Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na rysunku planu,
§6. 1. Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach
zagospodarowania.
1) Na obszarze objêtym planem ustala siê przeznaczenie
podstawowe:
a) teren aktywizacji gospodarczej, oznaczony na rysunku
planu symbolem AG
b) teren drogi powiatowej oznaczonej na rysunku planu
symbolem KDP.
2) Na terenach aktywizacji gospodarczej ustala siê przeznaczenie dopuszczalne, dzia³alnoci gospodarczej w rozumieniu §2 pkt 7 i 12, pod warunkiem nie przekraczania na
granicy nieruchomoci dopuszczalnych wartoci uci¹¿liwoci, okrelonych w przepisach szczególnych i odrêbnych.
3) Liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania stanowi linia ci¹g³a na
rysunku planu.
2. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych
oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny.
Ustala siê obs³ugê komunikacyjn¹ terenu AG z drogi
powiatowej bêd¹cej terenem publicznym, oznaczonej na rysunku planu symbolem KDP. Linie rozgraniczaj¹ce drogi
stanowi¹ linie rozgraniczaj¹ce terenów przeznaczonych dla
realizacji celów publicznych.
3. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury.
Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej poza liniami
rozgraniczaj¹cymi drogi powiatowej, przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) kanalizacja sanitarna: dopuszcza siê do czasu realizacji
sieci kanalizacji sanitarnej korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodp³ywowych i wywóz do miejsca ich utylizacji;
b) kanalizacja deszczowa: ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji
gminnej; zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania
wód deszczowych poza granice nieruchomoci;
c) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych: z istniej¹cej sieci wodoci¹gowej w ulicy Lipowej;
d) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej na warunkach okrelonych przez dysponenta sieci;
e) zasilanie w gaz - docelowo poprzez rozbudowê sieci
gazowej na warunkach okrelonych przez dysponenta
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sieci, dopuszcza siê lokalizacjê zbiorników na gaz p³ynny
na terenie dzia³ki;

c) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿
dróg.

f) gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza siê
stosowanie paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów
niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwi¹zañ ekologicznych (gaz p³ynny, olej opa³owy, energiê elektryczn¹);

2) Dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub
ich czêci z funkcji podstawowej na dopuszczaln¹, przy
zachowaniu warunków okrelonych w uchwale oraz przepisów szczególnych i odrêbnych.

g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w przepisach odrêbnych i szczególnych.

3) Na ca³ym obszarze planu ustala siê wyposa¿anie w urz¹dzenia s³u¿¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych;
unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu AG winno odbywaæ siê na zasadach okrelonych w przepisach odrêbnych i szczególnych.

4. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu, w tym linie zabudowy
i gabaryty obiektów, a tak¿e maksymalne i minimalne wskaniki intensywnoci zabudowy.
1) Na terenie oznaczonym symbolem AG, zabudowê nale¿y
kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:
a) g³ówn¹ funkcj¹ terenu jest: rzemios³o produkcyjne,
drobna wytwórczoæ, biura, handel hurtowy, bazy,
sk³ady i magazyny, parkingi, w tym dla samochodów
ciê¿arowych, gara¿e oraz urz¹dzenia infrastruktury
technicznej;
b) projektowane budynki musz¹ byæ sytuowane zgodnie
z wyznaczonymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
- zgodnie z rysunkiem planu - wzd³u¿ drogi powiatowej
KDP - 20 m;
c) wysokoæ projektowanych budynków produkcyjno warsztatowo - magazynowych - 10,0 m do gzymsu lub
stropu dachowego;
d) zalecane dachy pochy³e o k¹cie nachylenia po³aci
18° - 45°, dopuszcza siê stosowanie dachów p³askich
w przypadkach wynikaj¹cych z technologii funkcji
obiektu;
e) dopuszcza siê stosowanie kombinacji dachów p³askich
i pochy³ych pod warunkiem zapewnienia wysokich
walorów architektonicznych projektowanych obiektów;
f) poziom posadowienia budynków nie wy¿szy ni¿ 0,5 m
nad powierzchniê terenu;
g) nieprzekraczalny maksymalny procent zabudowy terenu ustala siê w wysokoci 75% ³¹cznie z powierzchniami utwardzonymi.
5. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym
zakaz zabudowy, wynikaj¹cy z potrzeb ochrony rodowiska
przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych.
1) Obs³ugê komunikacyjn¹: ustala siê z drogi powiatowej
KDP (ul. Lipowa), przy czym dla zjazdów ustala siê:
a) w³¹czenie z dróg pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego;
b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokoci utwardzonych zjazdów;

4) Nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni
ziemi. W tym celu nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub
uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeby terenu,
przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie cieków.
5) Uci¹¿liwoci dla rodowiska zwi¹zane z prowadzon¹ na
terenie dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, a powodowane przez
ha³as, wibracje, zak³ócenia elektroenergetyczne i promieniowanie, nie mog¹ wykraczaæ poza granice nieruchomoci.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§7. Plan zachowuje wa¿noæ, jeli:
1. Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w §3 przepisów odrêbnych lub szczególnych,
chyba ¿e z ich treci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania
zmiany planu.
2. Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek.
§8. Z dniem wejcia w ¿ycie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki we wsi
Sêkowo, traci moc miejscowy pian ogólny zagospodarowania
przestrzennego gminy Duszniki, zatwierdzony uchwa³¹
nr IV/729/94 Rady Gminy Duszniki z dnia 27.10.94 r. (Dz. Urz.
Woj. Pozn. nr 17/94 poz. 174).
§9. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym w wysokoci 10%,
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Gracjan Skórnicki
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1005
UCHWA£A Nr VI/47/03 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE
z dnia 27 lutego 2003 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego:
z³o¿a kruszywa naturalnego Daszewice - Babki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. z 1999 r. Dz.U.
Nr 15, poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska w Mosinie uchwala,
co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: z³o¿a kruszywa naturalnego
Daszewice - Babki.
§2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
§3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek w skali 1:1.000,
stanowi¹cy za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Mosinie, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej;
3) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi;
4) funkcji terenu - jest synonimem przeznaczenia podstawowego;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi;
7) obszar górniczy - nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ,
w granicach której przedsiêbiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny objêtej koncesj¹;
8) teren górniczy - nale¿y przez to rozumieæ przestrzeñ objêt¹
przewidywanymi wp³ywami robót górniczych zak³adu górniczego;

9) filar ochronny - nale¿y przez to rozumieæ pas terenu,
w granicach którego ze wzglêdu na ochronê oznaczonych
dóbr, wydobywanie kopalin nie mo¿e byæ prowadzone
albo mo¿e byæ dozwolone tylko w sposób zapewniaj¹cych
ochronê tych dóbr;
10) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne
i górnicze. (Dz.U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96 z pón. zm.),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (j.t. Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pón. zm.),
3) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. z 1994 r. Nr 15, poz. 140
z pón. zm.),
4) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. (Dz.U. Nr 62, poz. 627),
5) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. (Dz.U. Nr
62, poz. 628),
6) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw. (Dz.U. Nr 100, poz. 1085),
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz.U.
z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z pón. zm.),
8) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych. (Dz.U. z 1995 r. Nr 16, poz. 78 z pón. zm.);
§6. Przedmiot planu.
1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad
zagospodarowania terenu objêtego planem.
2. Zakres planu wynika z Uchwa³y Nr XXXVI/313/01 Rady
Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2001 r. o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina.
§7. Obszar objêty planem.
1. Planem objêto obszar o powierzchni oko³o 19,41 ha.
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2. Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o¿ony jest w Gminie
Mosina, na po³udniowy - zachód od drogi powiatowej nr
32548, na odcinku Babki - Borówiec. Od pó³nocnego zachodu graniczy z drog¹ gruntow¹, biegn¹c¹ z Babek
i dochodz¹c¹ do drogi powiatowej nr 32637, na odcinku
Daszewice - Rogalinek. Czêæ terenu objêtego planem le¿y
w miejscowoci Daszewice, a czêæ w miejscowoci
Babki.
§8. Granice obszaru objêtego planem, bêd¹ce granicami
zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku planu, o którym
mowa w §3. Odpowiadaj¹ granicom nieruchomoci, oznaczonych ewidencyjnymi numerami: 415/1, 415/2 i czêci dzia³ki
414, po³o¿onej w Daszewicach oraz dzia³ek o numerach
ewidencyjnych: 86/2 i 131/3 w Babkach.
ROZDZIA£ II
Przeznaczenia terenów oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach
§9. Na obszarze objêtym planem ustala siê podstawowe
przeznaczenie:
1) obszar górniczy: z³o¿a kruszywa naturalnego, oznaczony
na rysunku planu symbolem PE;
2) teren rolny z dopuszczeniem poszerzenia obszaru górniczego, oznaczony na rysunku planu symbolem RP/PE;
3) filar ochronny, oznaczony na rysunku planu symbolem
FO;
4) tereny rolne, oznaczone na rysunku planu symbolem RP.
§10. Teren górniczy z³o¿a kruszywa naturalnego Daszewice - Babki tworz¹: obszar górniczy, PE wraz z filarami
ochronnymi, FO oraz tereny rolne, RP i RP/PE.
§11. Zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w §5 pkt 8,
niniejszym planem zmienia siê przeznaczenie gruntów:
1) rola kl. IV a - o powierzchni 0,9475 ha,
2) rola kl. IV b - o powierzchni 1,2393 ha,
3) rola kl. V - o powierzchni 7,5803 ha,
na cele okrelone w uchwale.
§12. Linia ci¹g³a oznaczona na rysunku planu, stanowi
liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych
zasadach zagospodarowania, okrelonych w uchwale.

Poz. 1005

wyrobiska, które nale¿y formowaæ przy uwzglêdnieniu k¹ta
stoku naturalnego.
3. Ze wzglêdu na niszcz¹cy charakter prac ziemnych
inwestor zobowi¹zany jest zleciæ nadzór archeologiczno konserwatorski nad ca³oci¹ prac ziemnych wraz z ratowniczymi badaniami wykopaliskowymi w miejscu odkrycia reliktów archeologicznych, dotyczy to ca³ego obszaru opracowania.
§14. Plan dopuszcza wykonanie projektu zagospodarowania z³o¿a dla czêci obszaru PE oraz wyst¹pienie o koncesjê
na eksploatacjê na tê czêæ.
§15. Ustala siê, ¿e zdejmowany sukcesywnie nadk³ad
nale¿y magazynowaæ na tymczasowych zwa³owiskach, zlokalizowanych na obszarze górniczym, PE. Plan dopuszcza
magazynowanie nadk³adu na terenach rolnych, RP.
§16. 1. Podczas eksploatacji i rekultywacji, o której mowa
w §22, w odniesieniu do przemieszczanych mas ziemnych
bêdzie prowadzona gospodarka bezodpadowa.
2. Nadk³ad bêdzie podlega³ odzyskowi, w ca³oci zostanie
zagospodarowany do rekultywacji terenu poeksploatacyjnego.
§17. 1. W ramach obszaru górniczego ustala siê zorganizowanie terenu obs³ugi technicznej, na którym nale¿y zlokalizowaæ pomieszczenia socjalne i sanitarne, to ostatnie
zaopatrzone w zbiornik bezodp³ywowy, o którym mowa w §25
pkt 1, utwardzony punkt naprawy sprzêtu, utwardzony
i zadaszony punkt sk³adowania olejów oraz miejsce zbierania
odpadów komunalnych.
2. Obiekty, o których mowa wy¿ej, maj¹ mieæ charakter
obiektów tymczasowych.
§18. 1. Teren obs³ugi technicznej, o którym mowa w §17,
mo¿e byæ przemieszczany w ramach obszaru górniczego, PE
wraz z postêpem prac eksploatacyjnych, zgodnie z projektem
zagospodarowania z³o¿a. Plan dopuszcza zlokalizowanie punktu obs³ugi technicznej na terenach rolnych, RP.
2. Plan dopuszcza korzystanie z innych, nale¿¹cych do
tego samego przedsiêbiorcy, terenów obs³ugi technicznej,
znajduj¹cych siê poza obszarem objêtym opracowaniem.
§19. 1. Wokó³ obszaru górniczego wyznaczono filary
ochronne, FO, z których wydobycie kruszywa nie mo¿e byæ
prowadzone.
2. Obiektami chronionymi, od których wyznaczono filary
s¹:

ROZDZIA£ III
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu
§13. 1. Ustala siê eksploatacjê z³o¿a kruszywa naturalnego z obszaru górniczego, PE, przy zachowaniu przepisów,
Polskich Norm i ustaleñ uchwa³y.
2. Eksploatacjê nale¿y prowadziæ przy zachowaniu warunków bezpieczeñstwa, szczególnie odnosi siê to do zboczy

1) las, dla którego jest to pas terenu o szerokoci nie mniejszej ni¿ 10 m liczony od ciany lasu;
2) granice dzia³ek s¹siadów, dla których jest to pas terenu
o szerokoci 10 m;
3) drogi gruntowe, dla których jest to pas terenu o szerokoci
10 m.
3. Z filaru ochronnego, wyznaczonego wzd³u¿ napowietrznej linii energetycznej (jest to pas terenu o szerokoci odpowiadaj¹cej wysokoci s³upów, jednak nie mniej ni¿ 10 m):
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1) wydobycie kopaliny mo¿e byæ prowadzone, je¿eli linia
zostanie przeniesiona poza teren górniczy;

1) kanalizacja sanitarna: gromadzenie cieków bytowych
w szczelnym zbiorniku bezodp³ywowym;

2) wydobycie kopaliny jest dozwolone, jednak musi byæ
zapewnione bezpieczeñstwo s³upów.

2) kanalizacja deszczowa: z punktu sk³adowania oleju i punktu napraw sprzêtu, zastosowaæ lokaln¹ sieæ z odstojnikami
szlamowymi i separatorami oraz z odpowiednim zabezpieczeniem technicznym chroni¹cym glebê i wody podziemne przed zanieczyszczeniem zwi¹zkami ropopochodnymi;

§20. 1. Ustala siê utrzymanie istniej¹cego poza obszarem opracowania lasu.
2. Na terenach s¹siaduj¹cych z lasem, wszelkie zagospodarowanie oraz prowadzona eksploatacja musi spe³niaæ
wymogi przepisów przeciwpo¿arowych.
§21. Nale¿y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania
powierzchni ziemi przez zbieranie odpadów i odprowadzanie
cieków, a wrêcz nale¿y zabezpieczyæ powsta³e wyrobisko
przed niekontrolowanym u¿ytkowaniem, w tym zamiecaniem i wylewaniem nieczystoci.
§22. 1. Po zakoñczeniu eksploatacji z³o¿a, ustala siê rolny
kierunek rekultywacji.
2. Ustala siê prowadzenie sukcesywnej rekultywacji, zgodnie z zakresem ustalonym w dokumentacji rekultywacji, przy
zachowaniu nastêpuj¹cych warunków:
1) ustala siê wykorzystanie do celów rekultywacji, w pierwszej kolejnoci, nadk³adu magazynowanego na obszarze
górniczym, o którym mowa w §15, przy czym nale¿y
zachowaæ bezpieczeñstwo zboczy oraz uwzglêdniæ k¹t
stoku naturalnego;
2) dopuszcza siê wykorzystanie do celów rekultywacji gruntów przywo¿onych z poza obszaru eksploatacji, pod
warunkiem zachowania ich naturalnego uk³adu litologicznego oraz spe³nienia wymogów obowi¹zuj¹cych w tym
zakresie przepisów; RP lub wykorzystywaæ do z³agodzenia
k¹tów nachylenia zboczy wyrobiska;
3) ustala siê sukcesywne przywracanie do w³aciwego stanu
inne elementy rodowiska przyrodniczego, nie wymienione wy¿ej.
§23. Zakazuje siê lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko wymienianych w przepisach, innych ni¿ okrelone w planie.
ROZDZIA£ IV
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
§24. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenu górniczego ustala
siê z dróg gruntowych, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 83, 84 i 177, le¿¹cych poza granicami opracowania, a tak¿e
poprzez wewnêtrzne drogi gruntowe, przy zachowaniu przepisów.
2. Ustala siê zakaz bezporedniego zjazdu z drogi powiatowej na teren górniczy poprzez dzia³kê o nr ewidencyjnym
415/1.
§25. 1. Ustala siê, ¿e realizacja infrastruktury technicznej
nast¹pi w ramach terenu obs³ugi technicznej, przy zachowaniu przepisów, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:

3) zaopatrzenie w wodê: z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem istniej¹cych komunalnych urz¹dzeñ zaopatrzenia
w wodê, dopuszcza siê korzystanie z innych urz¹dzeñ
wodnych;
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cych urz¹dzeñ
elektroenergetycznych znajduj¹cych poza terenem opracowania; plan dopuszcza usytuowanie nas³upowej trafostacji na terenie objêtym planem, po uzgodnieniu z energetyk¹ i uzyskaniu warunków technicznych;
5) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okrelonych
w obowi¹zuj¹cych przepisach.
2. W przypadku koniecznoci realizacji infrastruktury technicznej wzd³u¿ dogi powiatowej, mo¿e to nast¹piæ jedynie
poza pasem drogowym, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
ROZDZIA£ V
Ustalenia koñcowe
§26. Plan zachowuje wa¿noæ równie¿ wtedy, jeli nast¹pi:
1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów chyba, ¿e z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu;
2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§27. Z dniem wejcia w ¿ycie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego: z³o¿a
kruszywa naturalnego Daszewice - Babki, traci moc miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Mosina, uchwalony przez Radê Miasta i Gminy Mosina uchwa³¹ Nr
XXI/127/91 z dnia 30 grudnia 1991 r. (opubl. w Dz. Urz. Woj.
Pozn. Nr 2, poz. 14), w granicach obszaru objêtego planem,
o którym mowa w §§7 i 8.
§28. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym, w wysokoci 30%.
§29. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§30. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Przemys³aw Pniewski
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UCHWA£A Nr SO-17/6/P/Ln/2003 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 stycznia 2003 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Miasta i Gminy Ponieca
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony
Zarz¹dzeniem Nr 10/2000 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. ze zmianami
w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Danuta Szczepañska

Cz³onkowie:

Beata Rodewald-£aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Poniec na
2003 r. przed³o¿onego w dniu 8 stycznia 2003 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu, wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Miasta i Gminy Ponieca.
UZASADNIENIE:
W bud¿ecie na 2003 r. uchwalonym w dniu 30 grudnia
2002 r. Uchwa³¹ Nr III/29/2002 Rady Miejskiej ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie

9.966.503 z³

- wydatki w kwocie

10.176.503 z³

Deficyt bud¿etu, rozumiany jako ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami, wynosi 210.000 z³ i zgodnie z zapisem §4
uchwa³y bud¿etowej ma byæ pokryty po¿yczk¹ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
W za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y zaplanowano przychody
z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 430.000 z³. natomiast
rozchody zaplanowano w kwocie 220.000 z³ i dotycz¹ sp³at
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Miasta
i Gminy Poniec Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2003 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek wynosi 1.480.000 z³, co
stanowi 14,8% planowanych dochodów bud¿etu. Planowana
do zaci¹gniêcia w 2003 r. po¿yczka wynosi 430.000 z³.
Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2003 r. wyniesie
1.690.000 z³, co stanowi 16,9% planowanych dochodów
bud¿etu (przy dopuszczalnym d³ugu 60%, co wynika z przepisu art. 114 ustawy o finansach publicznych). Prognozowana
kwota d³ugu w latach kolejnych (wg stanu na dzieñ

31 grudnia) tj. do roku 2008 r. w odniesieniu do planowanych
dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
2004 r. wyniesie 1.160.000 z³, co stanowi 11,12% prognozowanych dochodów
2005 r. wyniesie 640.000 z³, co stanowi 5,84% prognozowanych dochodów
2006 r. wyniesie 490.000 z³, co stanowi 4,30% prognozowanych dochodów
2007 r. wyniesie 219.000 z³, co stanowi 1,86% prognozowanych dochodów
2008 r. wyniesie 0
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Miasto i Gminê
Poniec prognozê d³ugu do 2008 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e
sp³ata zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do
dochodów) w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie
nastêpuj¹co:
2003 r. - 3,23%
2004 r. - 5,92%
2005 r. - 5,17%
2006 r. - 1,56%
2007 r. - 2,46%
2008 r. - 1,82%
Zobowi¹zania te nie powinny przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 113 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y
odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty jej
dorêczenia.
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ZARZ¥DZENIE Nr 8/2003 STAROSTY POZNAÑSKIEGO
z dnia 14 marca 2003 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach
Na podstawie z art. 35 ust. 2 i ustawy z dnia 29 listopada
1990 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z póniejszymi zmianami) na wniosek Dyrektora Domu
Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach w 2003 roku na
kwotê 1.836,77 z³.

§2. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Dyrektorowi
Domu Pomocy Spo³ecznej w Lisówkach.
§3. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem og³oszenia.
Starosta Poznañski
() Jan Grabkowski
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