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UCHWA£A Nr XV/146/2004 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 9 lutego 2004 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoci Kiekrz dla dzia³ek nr 745/1 i 745/2  Etap I
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 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 2001 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz
art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr 159 poz. 139,
Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, Dz.U. z 2000 r. Nr 109 poz.
1157, Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz.
124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1084,
Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 25 poz.
253) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy Rokietnica uchwala co
nastêpuje:

§1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
w miejscowoci Kiekrz dla dzia³ek nr ewidencyjny 745/1 i 745/
2  Etap I.
Przedmiotem miejscowego planu jest zmiana funkcji czêci terenu przeznaczonego w planie gminy pod us³ugi
i przeznaczenie go pod realizacjê drogi zgodnie z uchwa³a nr
XXI/193/2000 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 stycznia
2000 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania ww.
Uchwala siê zmianê planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Rokietnica zatwierdzonego uchwa³¹
Rady Gminy Rokietnica nr XXVIII/103/92 z dnia 17 wrzenia
1992 r. og³oszon¹ w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Poznañskiego nr 1 poz. 4 z 1993 r. w czêci objêtej niniejsz¹
uchwa³¹.
2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1 s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek na mapie w skali
1:1.000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. 1. Plan obejmuje teren po³o¿ony w obszarze przyleg³ym do terenów zainwestowania w miejscowoci Kiekrz przy
drodze miejskiej KD 221-P (ul. Podjazdowa).
2. Granice opracowania planu stanowi¹ dzia³ki nr 745/1
i 745/2.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) wyznaczenie terenu pod ci¹g pieszy celem usprawnienia
obs³ugi zespo³u zabudowy jednorodzinnej w tym rejonie,
2) okrelenie zasad realizacji prowadzenia w nim sieci infrastruktury technicznej,

3) ochrona interesów publicznych w zakresie minimalizacji
uci¹¿liwoci wynikaj¹cych z wprowadzenia nowej funkcji,
4) zmiana przeznaczenia u¿ytkowania dzia³ki nr 745/1 z przeznaczeniem na budownictwo zagrodowe i jednorodzinne
oraz us³ug na zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹.
§4. Ustalenia szczegó³owe.
1) Ustala siê przeznaczenie dzia³ki nr 745/2 pod ci¹g pieszy
z zieleni¹ towarzysz¹c¹ oznaczonej symbolem KX/ZP
z wprowadzeniem niezbêdnej infrastruktury technicznej.
2) Prowadzenie infrastruktury technicznej i jej strefowanie
winno spe³niaæ wymogi rozporz¹dzenia 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 z 1999 r.).
3) Przy strefowaniu infrastruktury technicznej nale¿y przewidzieæ miejsce na skablowanie istniej¹cej napowietrznej
linii elektroenergetycznej SN 15 kV koliduj¹cej z projektowan¹ w tym rejonie zabudow¹ mieszkaniow¹. Warunki na
skablowanie ww. linii nale¿y uzyskaæ z ENEA S.A. Rejon
Dystrybucji Szamotu³y.
4) Dokumentacja techniczna dla poszczególnych rodzajów
sieci infrastruktury technicznej winna uwzglêdniaæ potrzeby obszarów s¹siednich  niezbêdne opracowanie kompleksowe dla ca³oci otaczaj¹cego rejonu.
5) Przeznacza siê teren dzia³ki nr 745/1 pod budownictwo
mieszkaniowe jednorodzinne oznaczonej na rysunku planu symbolem MN. W przypadku podzia³u terenu na dzia³ki
budowlane wymagane bêdzie opracowanie oddzielnej
koncepcji urbanistycznej potwierdzaj¹cej zatwierdzeniu
przez Wójta Gminy.
§5. Zgodnie z ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie
gruntów rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16 poz. 78) nie ma
obowi¹zku uzyskania zgody na zmianê przeznaczenia gruntów rolnych kl. III, poniewa¿ obszar objêty planem nie przekracza 0,5 ha.
§6. Okrela siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczeniu jednorazowym
op³at o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci 16%.
§7. Traci moc Uchwa³a Gminy Rokietnica Nr XXVIII/103/
92 z dnia 17 wrzenia 1992 r. (og³oszona w Dz.Urz. Województwa Poznañskiego nr 1 poz. 4 z dnia 18 stycznia 1993 r.)
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rokietnica w czêci objêtej niniejsz¹ uchwa³¹.
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§8. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Rakietnica.
§9. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

1781
UCHWA£A Nr XVII/96/2004 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej dla pó³nocno - zachodniej czêci miasta Pleszewa
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami), w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) oraz art. 26 i art. 28 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity - Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami),
oraz art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów
rolnych i lenych (Dz.U. Nr 16, poz. 78 ze zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne planu
§1. Granice obszaru objêtego planem pokrywaj¹ siê
z granicami ustalonymi uchwa³¹ Nr XXXVI/291/2001 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 28.12.2001 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pleszew - rejon ul. Pomorskiej i Zachodniej dla pó³nocno - zachodniej czêci miasta Pleszewa,
obejmuj¹cego teren ograniczony ulicami: Poznañsk¹  Hallera  Marszewsk¹  Gdañsk¹  Wrzesiñsk¹  Ba³tyck¹ -do
Szenica i dalej Prusa do Poznañskiej.
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1) przeznaczenie gruntów na cele zabudowy mieszkaniowej,
us³ugowej, rzemielniczej oraz zwi¹zanych z nimi funkcji,
a tak¿e innych niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania osiedla,
2) ustalenie zasad zabudowy dla terenów, które do tej pory
nie zosta³y zainwestowane.
§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ warunki, zasady
i standardy kszta³towania i zagospodarowania:
1) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku planu symbolem MN,

2) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug
komercyjnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem
MN,UC,
3) terenów us³ug kultury, oznaczonych na rysunku planu
symbolem UK,
4) terenów us³ug komercyjnych, oznaczonych na rysunku
planu symbolem UC,
5) terenów zieleni cmentarnej oznaczonych na rysunku planu
symbolem ZC,
6) terenów zieleni publicznej, oznaczonych na rysunku planu
symbolami ZP
7) terenów komunikacji samochodowej, oznaczonych na
rysunku planu symbolami: KZ, KL, KD, KW,
8) terenów urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, oznaczonych
na rysunku planu symbolami:
EE - sieci, urz¹dzenia elektroenergetyczne,
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
przeznaczenie podstawowe, a w uzasadnionych przypadkach
okrela siê przeznaczenie dopuszczalne oraz warunki jego
dopuszczenia.
§4. Plan wyznacza zasiêg terenów przeznaczonych na cele
publiczne:
1) tereny po³o¿one w liniach rozgraniczaj¹cych ulic oznaczone na rysunku planu symbolami: KZ, KL, KD z wy³¹czeniem dzia³ek pod istniej¹cymi obiektami infrastruktury
technicznej,
2) tereny zieleni oznaczone na rysunku planu symbolem ZP,
3) tereny rowów melioracyjnych oznaczone na rysunku planu
symbolem WS.
§5. 1. Integraln¹, czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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2. Na rysunku planu okrela siê jako obowi¹zuj¹ce nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o odmiennym przeznaczeniu,
lub zasadach zagospodarowania,
2) przeznaczenie terenów wewn¹trz linii rozgraniczaj¹cych,
3) linie zabudowy nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce,
4) klasyfikacjê funkcjonaln¹ ulic.
3. Nieobowi¹zuj¹cymi zapisami planu s¹ przebiegi g³ównych ci¹gów infrastruktury technicznej, lokalizacja i kszta³t
istniej¹cych i planowanych budynków i budowli oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny o tym samym przeznaczeniu.
§6. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi tzn.
zajmowaæ wiêcej ni¿ 50% obszaru,
2) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe, które uzupe³nia lub
wzbogaca przeznaczenie podstawowe,
3) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
przeznaczenie inne ni¿ podstawowe lub uzupe³niaj¹ce,
którego realizacja na danym terenie wynika z niezbêdnego
uzupe³nienia infrastruktury przestrzennej lub technicznej
i które nie koliduje z funkcjami podstawowymi,
4) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê terenu na gruncie rodzimym, nie zabudowan¹, i nie pokryt¹ nieprzepuszczalnymi nawierzchniami dojazdów i dojæ pieszych, wykorzystan¹ lub mo¿liw¹
do wykorzystania na zagospodarowanie zieleni¹,
5) liniach zabudowy obowi¹zuj¹cych  nale¿y przez to rozumieæ usytuowanie najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku
o przeznaczeniu podstawowym w miejscu wyznaczonym
t¹ lini¹, przy czym mog¹ byæ usytuowane przed lini¹
zabudowy: balkony, wykusze, przybudówki i zewnêtrzne
schody o wysiêgu (g³êbokoci) nie przekraczaj¹cym 2,0 m;
w przypadku wystêpowania na danej dzia³ce budowlanej
wiêcej ni¿ jednej linii zabudowy obowi¹zuj¹cej i jednoczesnym warunku ich nie prostopad³oci mo¿liwe jest styczne usytuowanie budynku o przeznaczeniu podstawowym
do jednej z nich,
6) liniach zabudowy nieprzekraczalnych  nale¿y przez to
rozumieæ usytuowanie najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku
o przeznaczeniu podstawowym w miejscu wyznaczonym
t¹ lini¹, lub wiêkszej (równoleg³ej, dla ca³oci lub czêci tej
ciany) od najbli¿szej linii rozgraniczaj¹cej tereny o odmiennym przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania
przy czym mog¹ byæ usytuowane przed lini¹ zabudowy:
balkony, wykusze, przybudówki i zewnêtrzne schody
o wysiêgu (g³êbokoci) nie przekraczaj¹cym 2,0 m;
w przypadku wystêpowania na danej dzia³ce budowlanej
wiêcej ni¿ jednej linii zabudowy i jednoczesnym warunku
ich nie prostopad³oci mo¿liwe jest styczne usytuowanie
budynku o przeznaczeniu podstawowym do jednej z nich,

7) us³ugach nieuci¹¿liwych  nale¿y przez to rozumieæ takie
us³ugi których ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ
nie mo¿e wykraczaæ poza teren lokalizacji obiektu lub
budynku,
8) kondygnacji nadziemnej - nale¿y przez to rozumieæ czêæ
budynku zawart¹ miêdzy bezporednio nad sob¹ po³o¿onymi stropami. Za kondygnacjê nadziemn¹ uznaje siê
poddasze w przypadku zastosowania cianki kolankowej
o wysokoci przekraczaj¹cej 100 cm,
9) drugorzêdnym uk³adzie komunikacyjnym  nale¿y przez to
rozumieæ ulice wewnêtrzne lub ci¹gi pieszo  jezdne
obs³uguj¹ce pojedyncze inwestycje realizowane na w³asny koszt inwestorów,
10) us³ugach komercyjnych  nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
typu: handel-obiekty handlowe o powierzchni sprzeda¿owej do 1000 m2, gastronomia, rzemios³o, zdrowie, owiata, kultura, rozrywka, sport i rekreacja itp. realizowane
przez prywatnych inwestorów na w³asny koszt.
ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne w zakresie kszta³towania przestrzeni
§7. 1. Ustala siê obowi¹zek jednorodnego kszta³towania
architektury budynków mieszkalnych i us³ugowych w danej
jednostce planistycznej i zharmonizowania ich z istniej¹cymi
budynkami. Wysokoæ zabudowy okrelona jest w ustaleniach szczegó³owych dla poszczególnych terenów.
2. Ustala siê, ¿e dzia³ka staje siê budowlan¹, po uzbrojeniu terenu, co najmniej w sieæ elektroenergetyczn¹ i wodoci¹gow¹ i po pod³¹czeniu ich do czynnej sieci miejskiej.
§8. 1. Plan nie dopuszcza lokalizowania na terenie reklam
wolnostoj¹cych.
2. Dopuszcza siê instalowanie reklam wy³¹cznie na budynkach o charakterze us³ugowym pod warunkiem wkomponowania projektu reklamy w elewacjê budynku.
ROZDZIA£ III
Ochrona i kszta³towanie rodowiska przyrodniczego
§9. Ustalenia w zakresie ochrony rodowiska.
1. Plan ustala nakaz pod³¹czenia wszystkich realizowanych obiektów do miejskich sieci uzbrojenia, w zakresie i na
zasadach okrelonych w Rozdziale 5.
2. Uci¹¿liwoci wywo³ane dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, nie
mog¹ przekraczaæ poziomu okrelonego przepisami ustaw
szczególnych i wykonawczych oraz Polskimi Normami.
3. Ewentualna uci¹¿liwoæ dla rodowiska wywo³ana przez
obiekty us³ugowe i inne nie mo¿e wykraczaæ poza teren
lokalizacji obiektu a tym samym wywo³ywaæ koniecznoæ
ustanawiania strefy ochronnej.
4. Zakazuje siê lokalizacji przydomowych oczyszczalni
cieków bytowo  gospodarczych.
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5. Przy inwestowaniu na gruntach o wysokiej klasie bonitacyjnej wskazane jest zdjêcie wierzchniej warstwy gleby
w celu wykorzystania dla celów rekultywacji obszarów zdegradowanych.
6. Plan ustala obowi¹zek sk³adowania i wstêpnej segregacji odpadów sta³ych na terenie w³asnym dzia³ki. Wywóz
i utylizacjê odpadów sta³ych nale¿y zleciæ wyspecjalizowanym
s³u¿bom komunalnym.
§10. Ustalenia w zakresie kszta³towania rodowiska.
1. Plan ustala obowi¹zek wprowadzenia zieleni izolacyjnej na terenach jednostek MN, UC w s¹siedztwie jednostek
s¹siednich nie bêd¹cych ci¹gami komunikacyjnymi, o szerokoci minimalnej 5 m od linii rozgraniczaj¹cych.
2. Plan ustala obowi¹zek wprowadzenia zieleni wysokiej
i niskiej w formie pasm lub szpalerów drzew i krzewów wzd³u¿
terenów komunikacji i cieków wodnych.
3. Plan ustala zachowanie dro¿noci rowów melioracyjnych.
4. Plan dopuszcza mo¿liwoæ przykrycia rowu melioracyjnego.
5. Plan ustala procent powierzchni biologicznie czynnej
na terenach dzia³ek budowlanych zgodnie z ustaleniami szczegó³owymi.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony rodowiska kulturowego
§11. Teren objêty planem znajduje siê w strefie ochrony
konserwatorskiej. Wszelkie inwestycje naruszaj¹ce strukturê
ziemi wymagaj¹ uzgodnienia z w³aciwym Oddzia³em S³u¿by
Ochrony Zabytków.
ROZDZIA£ V
Ustalenia ogólne w zakresie uk³adu komunikacyjnego i
zasad obs³ugi in¿ynieryjnej

Poz. 1781

§15. Przedstawione na rysunku planu g³ówne ci¹gi infrastruktury technicznej obrazuj¹ przebiegi istniej¹cych sieci
infrastruktury technicznej. Wszystkie projektowane sieci powinny przebiegaæ w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
§16. Ustalenia w zakresie zaopatrzenie w wodê.
1. Zaopatrzenie terenów w wodê z miejskiej sieci wodoci¹gowej w oparciu o istniej¹ce wodoci¹gi.
2. Lokalizacja sieci wodoci¹gowych w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
3. Rozbudowa wodoci¹gów rozbiorczych w uk³adzie piercieniowym w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez
zarz¹dcê sieci.
§17. Ustalenia w zakresie odprowadzenia cieków sanitarnych i opadowych oraz wód gruntowych.
1. Odprowadzenie cieków sanitarnych poprzez miejsk¹
sieæ kanalizacji sanitarnej.
2. Odprowadzenie zanieczyszczonych wód opadowych
poprzez sieæ miejskich kana³ów deszczowych, a pozosta³ych
wód powierzchniowo, zgodnie z Prawem Wodnym.
3. Obowi¹zek podczyszczenia cieków technologicznych
na w³asnym terenie ich wytworzenia, do parametrów, jakim
powinny odpowiadaæ cieki wprowadzane do kanalizacji
miejskiej.
4. Obowi¹zek podczyszczenia cieków opadowych z piasku, b³ota i zanieczyszczeñ ropopochodnych w granicach
w³asnej dzia³ki.
5. Budowa kana³ów sanitarnych i opadowych w liniach
rozgraniczaj¹cych ulic.
6. Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w uzgodnieniu i na
warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci.
7. Obowi¹zek zachowania ci¹g³oci i dro¿noci sieci drenarskiej i istniej¹cych rowów melioracyjnych.
§18. Ustalenia w zakresie zasilania w energiê elektryczn¹.
1. Zasilanie odbiorców z uk³adu miejskiej sieci kablowej
i napowietrznej redniego i niskiego napiêcia.

§12. Dla obs³ugi istniej¹cego i nowego zainwestowania
na obszarze objêtym planem ustala siê dostêpnoæ z istniej¹cych i projektowanych ci¹gów komunikacyjnych klasy KZ
(ulica zbiorcza), KL (ulica lokalna), KD (ulica dojazdowa) oraz
z wyznaczonych (KW) i nie wyznaczonych ulic wewnêtrznych
lub ci¹gów pieszo  jezdnych, obs³uguj¹cych pojedyncze
inwestycje, realizowanych i utrzymywanych na w³asny koszt
inwestorów.

2. Budowa i przebudowa sieci oraz urz¹dzeñ elektroenergetycznych przez w³aciwy Zak³ad Energetyczny.

§13. Ustala siê nastêpuj¹ce wskaniki zaspokojenia potrzeb parkingowych ³¹cznie:

5. Mo¿liwoæ lokalizacji stacji transformatorowych wbudowanych w obiekty kubaturowe.

a) dla us³ug minimum - 10 stanowisk/1.000 m2 p. u.,
b) dla zabudowy mieszkaniowej - minimum 2 stanowiska/
lokal mieszkalny.
§14. Ustala siê, ¿e prowadzenie ruchu rowerowego odbywaæ siê bêdzie na wydzielonych w przekroju ulic cie¿kach
rowerowych.

3. Budowa sieci elektroenergetycznych redniego i niskiego napiêcia w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
4. Lokalizacja stacji transformatorowych na terenach zabudowy mieszkaniowej, terenach zieleni, terenach us³ug
i terenach komunikacji samochodowej.

6. Skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych w miejscach wyst¹pienia kolizji z terenami ci¹gów
komunikacyjnych.
§19. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w ciep³o.
1. Zaopatrzenie w ciep³o z lokalnych róde³ ciep³a zasilanych paliwem ekologicznym:
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1) gazem przewodowym lub bezprzewodowym,
2) olejem opa³owym niskosiarkowym, lub energi¹ elektryczn¹.
2. Dopuszcza siê zaopatrzenie w ciep³o z istniej¹cych
róde³, innych ni¿ wymienione w ust. 1, do czasu ich technicznego wyeksploatowania.
§20. Ustalenia w zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny.
1. Zaopatrzenie w gaz ziemny do celów gospodarczych
i grzewczych z projektowanych sieci na zasadach obowi¹zuj¹cego Prawa Energetycznego - art. 7 ustawy Nr 348 (Dz.U.
Nr 54/97) - z póniejszymi zmianami.
2. Budowa sieci prowadzona w uzgodnieniu i na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê sieci, w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
§21. Ustalenia w zakresie telekomunikacji.

1. Zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z istniej¹cych i projektowanych sieci w liniach rozgraniczaj¹cych ulic.
2. Mo¿liwoæ przebiegu linii telefonicznych poza liniami
rozgraniczaj¹cymi ulic pod warunkiem zapewnienia s³u¿ebnoci gruntowej.

ROZDZIA£ VI
Ustalenia szczegó³owe
Dla terenów zabudowy mieszkaniowej
§22. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN 6.4.48, MN 7.5.48, MN 9.7.48, MN 10.8.48, MN
19.15.48, MN 22.16.48, MN 24.17.48, MN 27.19.48, MN 32.23.48,
MN 39.27.48, MN 44.31.48, MN 46.32.48, MN 47.33.48, MN
48.34.48, MN 49.35.48, MN 50.36.48, MN 53.37.48, MN 62.41.48,
MN 63.42.48, MN 65.43.48, MN 67.44.48, MN 68.45.48, MN
70.46.48, MN 71.47.48, MN 72.48.48 plan ustala:

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
Przeznaczenie podstawowe
zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
zabudowa towarzysz¹ca  budynki gara¿owe i gospodarcze, us³ugi
komercyjne istniej¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne
us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe wbudowane, do 30% powierzchni
u¿ytkowej budynku mieszkalnego; drugorzêdny uk³ad komunikacyjny,
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia biologicznie czynna
minimalnie 30%
Powierzchnia
zabudowana
obiektami maksymalnie 60%
kubaturowymi
Maksymalna wysokoæ zabudowy
2 kondygnacje nadziemne  budynki mieszkalne
1 kondygnacja nadziemna - zabudowa towarzysz¹ca
Przekrycie budynków
dachy o k¹cie spadku od 30° do 45° dopuszcza siê przekrycie p³askie
lub tarasy dachowe
Dostêpnoæ komunikacyjna
z ulic dojazdowych, ulicy lokalnej oraz drugorzêdnego uk³adu
komunikacyjnego; zapewnienie dojazdu do jednostki EE 45.1.2 przez
teren jednostki MN 46.32.48
Formy parkowania
parkowanie pojazdów w dobudowanych i wolnostoj¹cych gara¿ach i
na terenie w³asnym dzia³ki. Minimalny wskanik 2 MP/1 mieszkanie
Linie zabudowy
nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu
Zasady podzia³u terenu
mo¿liwoæ wydzielania nowych dzia³ek pod przeznaczenie podstawowe
pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dojazdu z istniej¹cych
ulic i szerokoci minimalnej dzia³ki 20 m wzd³u¿ tych ulic
Ogrodzenia
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci do 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek
Infrastruktura techniczna:
Pod³¹czenie do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych w rozdziale 5. Dopuszcza siê
lokalizacjê stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

§23. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN 3.1.48, MN 4.2.48, MN 5.3.48, MN 8.6.48, MN
11.9.48, MN 12.10.48, MN 13.11.48, MN 15.12.48, MN 17.13.48,
MN 18.14.48, MN 25.18.48, MN 28.20.48, MN 29.21.48, MN

31.22.48, MN 35.24.48, MN 36.25.48, MN 37.26.48, MN 40.28.48,
MN 41.29.48, MN 42.30.48, MN 56.38.48, MN 59.39.48, MN
60.40.48 plan ustala:

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej
Przeznaczenie podstawowe
zabudowa jednorodzinna
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
budynki gara¿owe wolnostoj¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne
us³ugi komercyjne nieuci¹¿liwe wbudowane, do 30% powierzchni
u¿ytkowej budynku mieszkalnego; drugorzêdny uk³ad komunikacyjny,
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej
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minimalnie 30%
maksymalnie 60%
2 kondygnacje nadziemne  budynki mieszkalne
1 kondygnacja nadziemna  zabudowa towarzysz¹ca
dachy o k¹cie spadku od 30° do 45°
z ulic dojazdowych, ulicy lokalnej oraz drugorzêdnego uk³adu
komunikacyjnego
parkowanie pojazdów w dobudowanych i wolnostoj¹cych gara¿ach i
na terenie w³asnym dzia³ki. Minimalny wskanik 2 MP/1 mieszkanie
nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu
nakaz scalenia; podzia³ z zapewnieniem szerokoci minimalnej frontu
dzia³ki  20 m i liczby dzia³ek zgodnie z rysunkiem planu
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci do 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek

Infrastruktura techniczna:
Pod³¹czenie do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych w rozdziale 5. Dopuszcza siê
lokalizacjê stacji transformatorowych 15/0,4 kV.

§24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN,UC 20.1.10; MN,UC 23.2.10; MN,UC 34.3.10; MN,UC

38.4.10; MN,UC 43.5.10; MN,UC 52.6.10; MN,UC 54.7.10;
MN,UC 58.8.10; MN,UC 61.9.10; MN,UC 64.10.10 plan ustala:

Przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i us³ug komercyjnych
Przeznaczenie podstawowe
zabudowa jednorodzinna z us³ugami komercyjnymi
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
budynki gara¿owe wolnostoj¹ce, zieleñ izolacyjna
Przeznaczenie dopuszczalne
drugorzêdny uk³ad komunikacyjny, urz¹dzenia i obiekty infrastruktury
technicznej
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia biologicznie czynna
minimalnie 30%
Powierzchnia zabudowana obiektami
maksymalnie 60%
kubaturowymi
Maksymalna wysokoæ zabudowy
2 kondygnacje nadziemne  budynki mieszkalne i us³ugowe; 3
kondygnacje wzd³u¿ ulicy Hallera (jednostki MN,UC 58.8.10 i
MN,UC 61.9.10)
Przekrycie budynków
dachy o k¹cie spadku od 30° do 45° dopuszcza siê przekrycie p³askie
lub tarasy dachowe
Dostêpnoæ komunikacyjna
z ulic lokalnych, dojazdowych oraz drugorzêdnego uk³adu
komunikacyjnego
Formy parkowania
parkowanie pojazdów w dobudowanych i wolnostoj¹cych gara¿ach i
na terenie w³asnym dzia³ki. Minimalny wskanik 2 MP/1 mieszkanie,
dla us³ug 10 MP/1000 m2 p. u.
Linie zabudowy
nieprzekraczalne i obowi¹zuj¹ce linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu
Zasady podzia³u terenu
mo¿liwoæ wydzielania nowych dzia³ek pod przeznaczenie
podstawowe pod warunkiem zapewnienia bezporedniego dojazdu z
istniej¹cych ulic i szerokoci minimalnej dzia³ki 20 m wzd³u¿ tych ulic;
w ramach jednostki MN,UC 54.7.10 mo¿liwoæ scalania, dzielenia
dzia³ek o przeznaczeniu podstawowym z wydzieleniem drugorzêdnego
uk³adu komunikacyjnego o szerokoci minimalnej ulic 10 m
Ogrodzenia
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci do 1,8 m i formach
harmonizuj¹cych z projektowan¹ zabudow¹ dzia³ek
Infrastruktura techniczna:
Pod³¹czenie do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych w rozdziale 5. Dopuszcza siê
lokalizacjê stacji transformatorowych 15/0,4 kV.
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DLA TERENÓW US£UG.
§25. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem: UK 55.1.1 plan ustala:
Przeznaczenie terenu: tereny us³ug kultury
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia zabudowana obiektami
kubaturowymi
Maksymalna wysokoæ zabudowy
Przekrycie budynków
Dostêpnoæ komunikacyjna
Formy parkowania
Zasady kszta³towania przestrzeni:
Dominanty wysokociowe
Linie zabudowy
Ogrodzenia

obiekt kultu religijnego
zabudowa towarzysz¹ca, zieleñ
minimalnie 50%
maksymalnie 45%
30 m
dachy o k¹cie spadku od 30° do 45°
z ulicy dojazdowej KD
parkowanie pojazdów na terenie w³asnym dzia³ki; minimalna liczba
miejsc postojowych  10 MP/1000 m2 p. u.
dopuszcza siê dominanty wysokociowe o randze wykraczaj¹cej poza
granice terenu inwestycji
nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci do 1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z zabudow¹

Infrastruktura techniczna:
Pod³¹czenie do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych w rozdziale 5.

§26. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: UC 1.1.1 plan ustala:
Przeznaczenie terenu: tereny us³ug komercyjnych
Przeznaczenie podstawowe
obiekty us³ugowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
zabudowa towarzysz¹ca, zieleñ
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia biologicznie czynna
minimalnie 30%
Powierzchnia zabudowana obiektami
maksymalnie 50%
kubaturowymi
Maksymalna wysokoæ zabudowy
20 m dla dominant wysokociowych, dla pozosta³ych budynków i
budowli  10 m
Przekrycie budynków
dachy o k¹cie spadku od 30° do 45°, dopuszcza siê przekrycie p³askie
Dostêpnoæ komunikacyjna
z ulicy lokalnej KL i dojazdowej KD
Formy parkowania
parkowanie pojazdów na terenie w³asnym dzia³ki; minimalna liczba
miejsc postojowych  10 MP/1000 m2 p. u.
Zasady kszta³towania przestrzeni:
Dominanty wysokociowe
dopuszcza siê dominanty wysokociowe o randze wykraczaj¹cej poza
granice terenu inwestycji
Linie zabudowy
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu
Ogrodzenia
realizacja ogrodzeñ a¿urowych o wysokoci do 1,5 m i formach
harmonizuj¹cych z zabudow¹
Infrastruktura techniczna:
Pod³¹czenie do istniej¹cych sieci infrastruktury technicznej na zasadach okrelonych w rozdziale 5.

DLA TERENÓW ZIELENI.
§27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZC 57.1.1 plan ustala:
Przeznaczenie terenu: tereny us³ugi kultury i zieleni cmentarnej
Przeznaczenie podstawowe
miejsce kultu religijnego
Dostêpnoæ komunikacyjna
z ulicy dojazdowej KD
Formy parkowania
parkowanie pojazdów na terenie jednostki KD 103.29.29
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§28. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: ZP 2.1.7, ZP 14.2.7, ZP 16.3.7, ZP 30.4.7, ZP 33.5.7, ZP
51.6.7, ZP 69.7.7 plan ustala:
Przeznaczenie terenu: tereny zieleni publicznej
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia zabudowana
Dostêpnoæ komunikacyjna
Detale urbanistyczne

zieleñ urz¹dzona
cie¿ki piesze, cie¿ki rowerowe
rowy melioracyjne, urz¹dzenia sportowe, urz¹dzenia infrastruktury
technicznej
minimalnie 80%
0% - teren bez prawa zabudowy
z ulic dojazdowych
elementy ma³ej architektury

§29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: WS 21.1.2, WS 26.2.2 plan ustala:
Przeznaczenie terenu: tereny rowów melioracyjnych
Przeznaczenie podstawowe
rowy melioracyjne
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
zieleñ urz¹dzona
Przeznaczenie dopuszczalne
urz¹dzenia infrastruktury technicznej, drugorzêdny uk³ad
komunikacyjny
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
Powierzchnia biologicznie czynna
minimalnie 80%
Powierzchnia zabudowana
0% - teren bez prawa zabudowy
Dostêpnoæ
z istniej¹cych ulic

DLA TERENÓW URZ¥DZEÑ OBS£UGI IN¯YNIERYJNEJ TERENU.

§30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: EE 45.1.2, EE 66.2.2 plan ustala:
Przeznaczenie: tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych
Przeznaczenie podstawowe
istniej¹ce stacje transformatorowe
Dostêpnoæ komunikacyjna
z ulicy dojazdowej i lokalnej

DLA TERENÓW KOMUNIKACYJNYCH.

§31. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem KZ 73.1.1: plan ustala:
Przeznaczenie: tereny ulic
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne

ulica zbiorcza
obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem ulic, zieleñ
urz¹dzona
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej

§32. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem: KL 74.1.1 plan ustala:
Przeznaczenie terenu: tereny ulic
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne

ulica lokalna
obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem ulic, zieleñ
urz¹dzona
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej

Poz. 1781
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§33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD 75.1.29, KD 76.2.29, KD 77.3.29, KD 78.4.29, KD
79.5.29, KD 80.6.29, KD 81.7.29, KD 82.8.29, KD 83.9.29, KD
84.10.29, KD 85.11.29, KD 86.12.29, KD 87.13.29, KD 88.14.29,
Przeznaczenie: tereny ulic
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne
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KD 89.15.29, KD 90.16.29, KD 91.17.29, KD 92.18.29, KD
93.19.29, KD 94.20.29, KD 95.21.29, KD 96.22.29, KD 97.23.29,
KD 98.24.29, KD 99.25.29, KD 100.26.29, KD 101.27.29, KD
102.28.29, KD 103.29.29 plan ustala:

ulice dojazdowe
obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem ulic,
zieleñ urz¹dzona
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej

§34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: KW 104.1.6, KW 105.2.6, KW 106.3.6, KW 107.4.6, KW
108.5.6, KW 109.6.6 plan ustala:
Przeznaczenie: tereny ulic
Przeznaczenie podstawowe
Przeznaczenie uzupe³niaj¹ce
Przeznaczenie dopuszczalne
Zasady realizacji

ulice wewnêtrzne, ci¹gi pieszo  jezdne
obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z funkcjonowaniem ulic,
zieleñ urz¹dzona
urz¹dzenia i obiekty infrastruktury technicznej
nakaz scalenia i ustalenia wspó³w³asnoci dla w³acicieli
nieruchomoci obs³ugiwanych przez te ulice

ROZDZIA£ VII
Ustalenia koñcowe.
§35. Zgodnie z art. 10, ust. 3, art. 36, ust. 3 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siê,
jednorazowe op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci
w wysokoci:
1) w odniesieniu do terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MN, MN,UC = 20%,
2) w odniesieniu do terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolem UC = 30%,
3) w odniesieniu do pozosta³ych terenów = 0%.
§36. Przeznacza siê na cele nierolnicze i nielene teren
o powierzchni 55,4460 ha, okrelony szczegó³owo w dokumentacji dotycz¹cej przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze i nielene, w tym:
a) 29,5569 ha gruntów rolnych klasy III za zgod¹ Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi okrelony w decyzji Nr GZ.
tr.057-602-604/03 z dnia 27 padziernika 2003 r.,
b) 12,8808 ha gruntów rolnych klasy IV za zgod¹ Wojewody
Wielkopolskiego okrelony w decyzji nr RR.Ka 77110 
13.5/03 z dnia 17 grudnia 2003 r.,

c) 11,0083 ha pozosta³ych gruntów rolnych za zgod¹ Rady
Miejskiej uchwa³¹ zatwierdzaj¹c¹ przedmiotowy plan.
§37. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y trac¹
moc ustalenia: Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Pleszewa zatwierdzonego
uchwa³¹ Nr XV/79/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Pleszewie z dnia 30 kwietnia 1990 r., opublikowanego
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego Nr 21, poz.
217 z 1990 r. oraz Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dzia³ki nr 459 po³o¿onej przy ul. Helskiej
w Pleszewie zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/100/99 Rady
Miejskiej w Pleszewie z dnia 27 maja 1999 r., opublikowanego
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr
46, poz. 986 z 1999 r.
§38. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pleszewie.
§39. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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1782
UCHWA£A Nr 95/04 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 22 marca 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia stawek podatku od nieruchomoci na 2004 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz.
717) art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62 poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 113 poz. 984, z 2003 r. Nr 65 poz. 595) art.
5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Obwieszczenie Ministra Finansów
z dnia 31 padziernika 2003 r.) Rada Gminy W³adys³awów
uchwala co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr 87/03 Rady Gminy W³adys³awów z dnia
5 grudnia 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §1 pkt 2 lit. e uchwa³y zwrot 5,82 z³ zastêpuje siê
zwrotem 4 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³adys³awów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski

1783
UCHWA£A Nr 96/04 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 22 marca 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomoci w roku podatkowym 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80,
poz. 717), art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62 poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595) i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84,
Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 110, poz. 1039) Rada Gminy
W³adys³awów uchwala co nastêpuje:

§1. W uchwale nr 85/03 Rady Gminy W³adys³awów z dnia
5 grudnia 2003 r. wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
- w §1 uchwa³y dodaje siê pkt 5 w brzmieniu Grunty
niesklasyfikowane zajête pod drogi dojazdowe do posesji
i pól oraz zwi¹zane z dzia³alnoci¹ rolnicz¹.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2004.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy W³adys³awów
() Czes³aw Stasikowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 87

 7783 

Poz. 1784

1784
UCHWALA Nr XIV/86/2004 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodz¹cych w
sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Wielichowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm.: Dz.U. 02.23.220, Dz.U. 02.62.558, Dz.U. 02.113.984,
Dz.U. 02.214.1806, Dz.U. 03.89.717, Dz.U. 03.162.1568, Dz.U.
02.153.1271) i art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
z 2001 r. Nr 71, poz. 733 zm.: Dz.U. 02.168.1383, Dz.U.
02.113.984, Dz.U. 03.113.1069) Rada Miejska w Wielichowie
uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych stanowi¹cy mieszkaniowy zasób gminy Wielichowo
oraz tryb za³atwiania wniosków o przydzia³ lokali z tego
zasobu.
§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o wynajmuj¹cym rozumie siê przez to Burmistrza Miasta i Gminy
w Wielichowie, zarz¹dzaj¹cego lokalami tworz¹cymi mieszkaniowy zasób gminy Wielichowo.
§3. Gmina Wielichowo gospodaruje w³asnym zasobem
mieszkaniowym poprzez wynajem lokali mieszkalnych na
rzecz mieszkañców Miasta i Gminy Wielichowo.
ROZDZIA£ II
Zasady wynajmowania lokali na czas nieoznaczony
oraz kryteria wyboru osób,
z którymi zawierane s¹ umowy na te lokale
§4. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób gminy mog¹
byæ przedmiotem najmu i zamiany wy³¹cznie na rzecz osób
fizycznych.
§5. 1. Zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony przys³uguje w kolejnoci osobom:
1) zajmuj¹cym lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki w zwi¹zku ze stwierdzeniem przez organ nadzoru
budowlanego zagro¿enia ¿ycia lub mienia,
2) zajmuj¹cym lokale w budynkach stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminy, przeznaczonych do rozbiórki na cele
zwi¹zane z inwestycj¹ gminy,

3) pozbawionym lokali wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy
budowlanej lub innego zdarzenia losowego, które op³aca³y czynsz regulowany do 1 lipca 2001 roku.
4) znajduj¹cym siê w trudnych warunkach materialnych
i mieszkaniowych, spe³niaj¹cym oba kryteria jednoczenie.
2. Za osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach materialnych uwa¿a siê osoby, których miesiêczny dochód na jednego
cz³onka gospodarstwa domowego w kwartale poprzedzaj¹cym zakwalifikowanie tych osób do otrzymania lokalu nie
przekracza 75% najni¿szej emerytury, a w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100% najni¿szej emerytury.
3. Za osoby pozostaj¹ce w trudnych warunkach mieszkaniowych uwa¿a siê osoby zajmuj¹ce lokale, w których na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej
ni¿ 5 m2 powierzchni pokoi.
4. Za dochód uwa¿a siê wszelkie przychody bez wzglêdu
na tytu³ i ród³o ich uzyskania przez wnioskodawcê i cz³onków
rodziny zg³oszonych do wspólnego zamieszkiwania w lokalu,
po odliczeniu kosztów ich uzyskania, sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe
okrelone w przepisach o ubezpieczeniu spo³ecznym chyba,
¿e zosta³y ju¿ zaliczone do kosztów uzyskiwania przychodów.
5. Miesiêczny dochód ustala siê przyjmuj¹c za podstawê
roczny dochód, o którym mowa w ust. 4 z ostatniego roku
poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku, podzielony przez 12 miesiêcy.
§6. 1. Osobom wymienionych w §5 ust. 1 pkt 1, 2, i 4
przys³uguje prawo do lokalu zamiennego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie lokatorów,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.
2. Poza osobami ustawowo uprawnionymi do lokalu
zamiennego, prawo do takiego lokalu mo¿e zostaæ przyznane
równie¿ najemcom zajmuj¹cym, co najmniej przez 3 lata, na
podstawie umowy najmu, lokale w budynkach nie stanowi¹cych mieszkaniowy zasób gminny, przeznaczonych do rozbiórki na cele inwestycyjne gminy Wielichowo, op³acaj¹cym
regularnie czynsz i op³aty zwi¹zane z eksploatacj¹ budynku,
je¿eli przemawia za tym wa¿ny interes miasta.
3. Przyznanie lokalu zamiennego osobom wymienionym
w ust. 2 wymaga akceptacji Burmistrza.
4. W przypadku dwukrotnej odmowy przyjêcia lokalu
spe³niaj¹cego kryteria lokalu zamiennego, o którym mowa w
ust. 1, wynajmuj¹cy wnosi powództwo o nakazanie przez s¹d
opró¿nienia zajmowanego przez najemcê lokalu i przeniesie-
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nia do wskazanego lokalu, je¿eli lokal ten nale¿y do mieszkaniowego zasobu gminy.
§7. Wolne lokale o powierzchni przekraczaj¹cej 80 m2
nale¿¹ce do mieszkaniowego zasobu gminy oddawane bêd¹
w najem osobom wy³onionym w drodze przetargu.
ROZDZIA£ III
Zasady wynajmowania lokali socjalnych oraz kryteria
wyboru osób, z którymi zawierane s¹ umowy na te lokale
§8. Burmistrz Miasta i Gminy w Wielichowie podejmuje
w formie zarz¹dzenia decyzjê o wyodrêbnieniu z czêci mieszkaniowego zasobu gminy lokali mieszkalnych z przeznaczeniem na lokale socjalne.
§9. 1. Do lokalu socjalnego, w rozumieniu art. 2 ust. 1, pkt
5 na zasadach równorzêdnoci kwalifikuj¹ siê:
1) osoby zamieszkuj¹ce w budynkach stwarzaj¹cych zagro¿enie bezpieczeñstwa ludzi lub mienia stwierdzone przez
organ nadzoru budowlanego, je¿eli nie ma mo¿liwoci
zapewnienia lokalu zamiennego,
2) osoby, które utraci³y mieszkania na skutek katastrofy
budowlanej, po¿aru, klêski ¿ywio³owej lub innych czynników zewnêtrznych,
3) osoby, które naby³y prawo do lokalu socjalnego na podstawie orzeczenia s¹dowego,
4) osoby zajmuj¹ce lokale w budynkach, nie stanowi¹ce
mieszkaniowego zasobu gminy, przeznaczonych do rozbiórki na cele inwestycyjne gminy Wielichowo, op³acaj¹ce
czynsz wolny przed dniem 10 lipca 2001 roku, je¿eli ich
sytuacja materialna i rodzinna uprawnia do przyznania
lokalu socjalnego,
5) osoby nie maj¹ce zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, które jednoczenie znalaz³y siê w niedostatku.
2. Za osoby nie maj¹ce zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, uwa¿a siê osoby
spe³niaj¹ce kryterium okrelone w §5 ust. 3 oraz osoby nie
posiadaj¹ce samodzielnego lokalu.
3. Za osoby znajduj¹ce siê w niedostatku, o których
mowa w ust. 1 pkt 5 uwa¿a siê osoby, których udokumentowany miesiêczny dochód, ustalony zgodnie z §5 ust. 3 i 4,
w przeliczeniu na jednego cz³onka gospodarstwa domowego,
nie przekracza 50% najni¿szej emerytury za ostatni miesi¹c
roku kalendarzowego poprzedzaj¹cego z³o¿enie wniosku,
a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 75% najni¿szej emerytury.
§10. Umowy najmu lokali socjalnych zawiera siê na 1 rok,
z mo¿liwoci¹ przed³u¿enia.
ROZDZIA£ IV
Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu po mierci g³ównego najemcy

§11. W razie mierci g³ównego lokatora najemcy lokalu
mieszkalnego z zasobu gminnego w stosunek najmu tego
lokalu wstêpuj¹: zstêpni, wstêpni, rodzeñstwo i osoby przysposobione przez g³ównego najemc¹, je¿eli stale zamieszkiwali z g³ównym najemc¹ w tym lokalu do chwili mierci.
ROZDZIA£ V
Zasady dokonywania zamiany lokali
§12. 1. Zamiana lokali ma na celu racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.
2. Zamiany lokali mo¿na dokonywaæ w ramach mieszkaniowego zasobu gminy lub pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do mieszkaniowego zasobu gminy, a osobami fizycznymi znajduj¹cymi siê w innych budynkach.
3. Zamiana wymaga zgody wynajmuj¹cego i nastêpuje
na wniosek osoby fizycznej maj¹cej tytu³ prawny do lokalu.
§13. Zamiana na inny wolny lokal, bêd¹cy w zasobach
gminy, z wy³¹czeniem art. 14 mo¿e byæ dokonywana ka¿dorazowo za zgod¹ Burmistrza Miasta i Gminy Wielichowo, na
nastêpuj¹cych zasadach:
a) zawarcie umowy najmu na wskazany przez wynajmuj¹cego lokal mo¿e nast¹piæ, je¿eli w wyniku zamiany zwolniony zostanie lokal o powierzchni wiêkszej od proponowanego do zasiedlenia,
b) z najemc¹ zajmuj¹cym czêæ lokalu wspólnego mo¿na
zawrzeæ umowê- najmu innego lokalu, je¿eli pozosta³¹
czêæ lokalu wspólnego zosta³a zwolniona, a gmina odzyska ca³y samodzielny lokal.
§14. Na wniosek najemcy zajmuj¹cego lokal socjalny,
wynajmuj¹cy mo¿e zawrzeæ z nim umowê najmu na lokal
socjalny.
§15. 1. Wynajmuj¹cy lokale, stanowi¹ce mieszkaniowy
zasób gminy, mo¿e odmówiæ zgody na dokonanie zamiany.
2. Odmowa nastêpuje w szczególnoci, gdy:
a) w wyniku zamiany nast¹pi nadmierne zagêszczenie lokalu, tj. poni¿ej 5 m2 powierzchni mieszkalnej na osobê,
b) w wyniku zamiany zostan¹ naruszone prawa b¹d interesy
osób wspólnie zamieszkuj¹cych z najemc¹.
ROZDZIA£ VI
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków
o najem lokali zawieranych na czas nieoznaczony
i o najem lokali socjalnych oraz sposób
poddania tych spraw kontroli spo³ecznej
§16. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu
informuj¹ Burmistrza sk³adaj¹c wniosek o najem lokalu. We
wniosku wnioskodawca winien wymieniæ wszystkie osoby,
z którymi zamierza zamieszkaæ. Osoby osi¹gaj¹ce dochody,
a wymienione we wniosku winny podaæ wszystkie dochody
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brutto osi¹gniête w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia wniosku.
§17. Wnioski s¹ rejestrowane w Biurze Urzêdu Miasta
i Gminy w Wielichowie przez inspektora ds. gospodarki
nieruchomociami. Wnioskodawca winien otrzymaæ informacjê o zarejestrowaniu wniosku lub odmowie jego zarejestrowania w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia wniosku.

§23. 1. Zawieranie umów najmu lokali nastêpuje
z uwzglêdnieniem postanowieñ §5 i §8. o kolejnoci zawierania umów decyduje data wp³ywu wniosku.
2. Zawieranie umów najmu lokali nastêpuje wy³¹cznie
wed³ug kolejnoci ustalonej w ust. 1. Ewentualne wnioski o
przyspieszenie zawarcia umowy najmu lokalu nie bêd¹
uwzglêdniane.

§18. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa przy wspó³udziale
insp. ds. gospodarki nieruchomociami raz w roku rozpatruje
kompletne wnioski oraz weryfikuje wnioski osób wczeniej
umieszczonych na poszczególnych listach.

§24. Umowê najmu lokalu na czas nieoznaczony oraz
lokalu socjalnego zawiera wynajmuj¹cy, po uzyskaniu zgody
Burmistrza Miasta i Gminy, z wy³¹czeniem przepisów §8 ust.
1 pkt 2, §13 niniejszej uchwa³y.

§19. Zarejestrowane oraz zweryfikowane wnioski Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa kwalifikuje na nastêpuj¹ce listy:

§25. Przed przedstawieniem przez wynajmuj¹cego propozycji zawarcia umowy najmu lokalu z osob¹ umieszczon¹
na licie do akceptacji Burmistrza Miasta i Gminy, osoba ta
ponownie przedstawia wynajmuj¹cemu informacje o swoim
dochodzie, obliczonym zgodnie z §5 ust. 3 i 4 oraz o aktualnej
sytuacji mieszkaniowej. Przed³o¿enie propozycji do akceptacji
Burmistrza Miasta i Gminy nast¹pi tylko wówczas, gdy ta
osoba bêdzie nadal spe³nia³a kryteria kwalifikuj¹ce do przyznania lokalu.

1) lista osób znajduj¹cych siê w trudnych warunkach mieszkaniowych i o niskich dochodach,
2) lista osób, wobec których zosta³ orzeczony wyrok o eksmisji z zajmowanego lokalu, którym przys³uguje prawo
najmu lokalu socjalnego lub zamiennego,
3) lista osób, którym przys³uguje lokal zamienny na podstawie decyzji o wykwaterowaniu z budynków przeznaczonych do rozbiórki.
§20. Listy wymienione w §19 podaje siê do publicznej
wiadomoci w celu kontroli spo³ecznej poprzez wywieszanie
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy w Wielichowie.
ROZDZIA£ VII
Postêpowanie przy zawieraniu umów
§21. Wynajmuj¹cy wskazuje lokal do zasiedlenia osobie
uprawnionej do otrzymania lokalu z mieszkaniowego zasobu
gminy. Po przyjêciu przez osobê proponowanego lokalu,
Burmistrz Miasta i Gminy przedstawia propozycjê zawarcia
umowy najmu.
§22. Wynajmuj¹cy przedstawia do zatwierdzenia przez
Burmistrza Miasta i Gminy propozycjê wykrelenia osób,
które odmówi³y przyjêcia wskazanego lokalu.

§26. W szczególnych przypadkach, uzasadnionych potrzebami gminy Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e poza trybem
okrelonym w uchwale, wyraziæ zgodê na zawarcie umowy
najmu lokalu na czas nieoznaczony z osobami nie posiadaj¹cymi tytu³u prawnego do innego lokalu na terenie gminy
Wielichowo.
ROZDZIA£ VIII
Przepisy przejciowe i koñcowe
§27. Traci moc Uchwa³a Nr XXI/143/2001 Rady Miejskiej
Wielichowa z dnia 12 grudnia 2001 r.
§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.
§29. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() W³adys³aw Kostrzewa
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1785
UCHWA£A Nr XIV/88/04 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 24 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIII/147/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6.03.2002 r.
w sprawie poboru nale¿noci pieniê¿nych pobieranych w drodze inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego,
podatku rolnego, podatku lenego, oraz okrelenia inkasentów i wysokoci wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.
220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
w myl art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku
rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 zmiana
Dz.U. z 1994 r. Nr 1, poz. 3; Dz.U. z 1996 r. Nr 91, poz. 409;
Dz.U. z 1997 r. Nr 43, poz. 272; Nr 137, poz. 926; Dz.U.
z 1998 r. Nr 108, poz. 681; Dz. z 2001 r. Nr 81, poz. 875; Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1680; Dz.U. z 2003 r. Nr 110, poz. 1039;
Nr 162, poz. 1568), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682,
zmiana Dz.U. z 2002 r. Nr 216, poz. 1826), art. 6 ust. 12 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zmiana Dz.U.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683; Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874;
Nr 110, poz. 1039; Nr 188, poz. 1840; Nr 200, poz. 1953; Nr 203,
poz. 1966) uchwala siê co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXIII/147/2002 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 6 marca 2002 r. w sprawie poboru nale¿noci
pieniê¿nych pobieranych w formie inkasa ³¹cznego zobowi¹zania pieniê¿nego, podatku rolnego, podatku lenego, podatku od nieruchomoci oraz okrelenia inkasentów i wysokoci
wynagrodzenia za inkaso, §2 otrzymuje nowe brzmienie:
1.Inkasentami nale¿noci okrelonych w §1 na terenie so³ectw s¹ so³tysi, za wyj¹tkiem so³ectwa Gradowice.
2. Inkasentem nale¿noci okrelonych w §1 na terenie
so³ectwa Gradowice jest Pani Henryka Karpacz zam. Gradowice ul. Szkolna 11.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() W³adys³aw Kostrzewa

1786
UCHWA£A Nr XVIII/152/2004 RADY GMINY KAZIMIERZ BISKUPI
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne ni¿ okrelone
w ustawie o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 ze zm.) Rada Gminy Kazimierz Biskupi uchwala,
co nastêpuje:
§1. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ wystê-

powaæ do Wójta Gminy z wnioskami o przyznanie dotacji
z bud¿etu na realizacjê zadañ Gminy, które nie zosta³y okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci
po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96,
poz. 873)
§2. 1. Wnioski o przyznanie dotacji na zadania publiczne
o których mowa w §1 zainteresowane podmioty sk³adaj¹ do
Wójta Gminy w terminie do dnia 15 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
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2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿liwe
jest sk³adanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku
bud¿etowego.
§3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawieraæ:
1) okrelenie zadania publicznego na jakie ma byæ przyznana
dotacja,
2) miejsce i czas realizowanego zadania,
3) liczbê osób z terenu gminy objêtych dotowanym zadaniem,
4) program wykonywania zadania,
5) skalkulowane koszty ca³kowite i koszt jednostkowy zadania,
6) inne ród³a sfinansowania kosztów zadania,
7) wysokoæ wnioskowanej dotacji z bud¿etu gminy.
2. Oferta wykonania zadania powinna byæ zgodna z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantuj¹ca wykonanie zadania
w sposób efektywny, rzetelny, oszczêdny i terminowy.
§4. 1. Zaopiniowane przez komisje Rady Gminy wnioski
o przyznanie dotacji na zadania publiczne okrelone w §1
rozpatruje Wójt Gminy i wydatki na to zadanie ujmuje
w projekcie bud¿etu.
2. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku bud¿etowego, po zaopiniowaniu przez komisje Rady przedstawione
s¹ Wójtowi Gminy w celu rozpatrzenia i przygotowania projektu zmian w bud¿ecie.
§5. Wielkoæ udzielanych dotacji okrela Rada Gminy
w uchwale bud¿etowej podawanej do publicznej wiadomoci.
§6. W ci¹gu 30 dni od dnia uchwalenia bud¿etu Wójt
Gminy:
1) zawiera z wybranymi podmiotami umowy, w których
zleca zadania i okrela wysokoæ udzielonej dotacji,
2) podaje do publicznej wiadomoci wykaz podmiotów, którym udzielone zosta³y dotacje.
§7. 1. Podmioty otrzymuj¹ce dotacje w ratach miesiêcznych lub kwartalnych zobowi¹zane s¹ sk³adaæ rozliczenie na
pimie w terminach kwartalnych do 15-go dnia miesi¹ca po
up³ywie kwarta³u. Rozliczanie roczne powinno nast¹piæ nie
póniej ni¿ do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego.
2. Podmioty otrzymuj¹ce dotacje jednorazow¹ zobowi¹zane s¹ rozliczyæ w terminie 30 dni po wykonaniu zadania,
jednak nie póniej ni¿ do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego.

3. Rozliczanie, o którym mowa w ust. 1 i 2 winno zawieraæ zestawienie faktycznie poniesionych kosztów zwi¹zanych
z realizacj¹ dotowanego zadania, udokumentowanych uwierzytelnionymi kopiami faktur potwierdzaj¹cych ich poniesienie oraz informacjê opisow¹ o realizacji zadania. Orygina³y
faktur powinny zawieraæ adnotacjê o wielkoci dofinansowania z bud¿etu Gminy Kazimierz Biskupi.
4. Podmioty, które nie wykorzysta³y udzielonej dotacji
lub wykorzysta³y j¹ niezgodnie z przeznaczeniem zobowi¹zane s¹ do jej zwrotu na rachunek bud¿etu gminy niezw³ocznie
po rozliczeniu, nie póniej ni¿ do dnia 22 grudnia roku
bud¿etowego.
§8. Informacje o wykorzystaniu i rozliczeniu udzielonych
dotacji Wójt Gminy przedk³ada Radzie Gminy w terminach
pó³rocznych.
§9. 1. Wójt Gminy lub osoby dzia³aj¹ce w jego imieniu
z jego upowa¿nienia dokonuj¹ kontroli i oceny wykonania
zleconego zadania, a w szczególnoci:
1) stanu realizacji zadnia,
2) efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonywania zadania,
3) prawid³owoci wykorzystania rodków publicznych otrzymanych na realizacjê zadania,
4) prowadzenia dokumentacji okrelonej w przepisach prawa i w umowie.
2. Kontrola o której mowa w ust. 1 mo¿e polegaæ na:
1) zbieraniu i ocenie przedk³adanych Wójtowi informacji
o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,
2) wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania,
3) kontroli dokumentacji ród³owej zwi¹zanej realizacj¹ zadania, w tym wgl¹dzie do ksi¹g rachunkowych.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§11. Traci moc uchwa³a Nr X/103/2003 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 30 wrzenia w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu gminy Kazimierz Biskupi dotacji,
sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego
zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tomasz Piaseczny
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1787
UCHWA£A Nr XVIII/110/2004 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie bud¿etu Miasta i Gminy Pleszew na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i, pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) i art. 109, art.
110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2,
ust. 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 oraz art. 134 ust. 3 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz art. 406 i 420 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U.
z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zmianami) Rada Miejska uchwala:

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu Miasta i Gminy na rok
2004 w wysokoci 44.761.232 z³ w tym:
- dotacja celowa na zadania bie¿¹ce ustawowo zlecone
w kwocie 3.519.409 z³,
- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie 75.000 z³,

w wysokoci 8.915.810 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do
niniejszej uchwa³y.
§6. Ustala siê dotacje dla instytucji kultury w wysokoci
1.252.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej uchwa³y.
§7. Okrela siê plan przychodów i wydatków rodka specjalnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej uchwa³y.
§8. Okrela siê plan przychodów i wydatków gminnego
funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§9. Uchwala siê wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem nr 8 do niniejszej uchwa³y.
§10. Uchwala siê plan wydatków na obs³ugê d³ugu publicznego w wysokoci 558.000 z³.
§11. Ustala siê rezerwê ogóln¹ bud¿etu w wysokoci
243.000 z³.

- dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie 10.000 z³, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§12. Uchwala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ
na sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 350.000 z³.

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu Miasta i Gminy na rok
2004 w wysokoci 44.131.608 z³. w tym:

§13. Okrela siê dochody zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami na 2004 rok
w wysokoci 85.000 z³.

- wydatki na zadania bie¿¹ce ustawowo zlecone w kwocie
3.519.409 z³,
- wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (z powiatem) w kwocie 75.000 z³,
- wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego (z gminami) w kwocie 10.000 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. Nadwy¿ka bud¿etu Miasta i Gminy wynosi 629.624 z³.
i przeznacza siê j¹ na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów.
§4. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew do:
- zaci¹gania d³ugu do kwoty 4.978.963 z³,
- sp³aty zobowi¹zañ w wysokoci 5.588.744 z³,
- udzielenia z bud¿etu po¿yczek do kwoty 441.843 z³, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§5. Ustala siê wykaz inwestycji gminnych realizowanych
w r. bud¿etowym oraz wysokoæ wydatków maj¹tkowych

§14. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do:
- dokonywania przeniesieñ w planie wydatków miêdzy rozdzia³ami w ramach dzia³u w czêci dotycz¹cej wydatków
bie¿¹cych, w tym wynagrodzeñ i pochodnych, z wyj¹tkiem
dotacji i wydatków maj¹tkowych,
- zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu r. niedoboru bud¿etu do wysokoci 450.000 z³,
- lokowania wolnych rodków w innych bankach ni¿ wybrany do obs³ugi bud¿etu.
§15. Ustala siê wysokoæ sumy tj. 2.500.000 z³, do której
Burmistrz Miasta i Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania na dzia³alnoæ bie¿¹c¹ w roku 2004.
§16. Ustala siê maksymaln¹ wysokoæ po¿yczek i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza Miasta
i Gminy w roku bud¿etowym w kwocie 450.000 z³.
§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
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§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 R.
Dz.
010

Rozdz.
01010
01095

020

§

0690
0460
0690

02095
0750

700

70005
0470
0750
0760

710

750

0770
71035

0970

75011
2010
2360
75023

75095

0570
0920
0970
0450
0690

751
75101
2010
754

75414

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
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 lub
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Dochody J S T zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych ustawami
Urzêdy gmin (miast)
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna

Plan na 2004
51.300
25.000
25.000
26.300
24.600
1.700
5.000
5.000
5.000
1.385.680
1.385.680
116.880
332.000
26.800
910.000
61.700
61.700
61.700
347.314
198.714
194.464
4.250
118.500
1.500
57.000
60.000
30.100
25.300
4.800
4.736
4.736
4.736
400
400
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2010
756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0910
75618

75621

758

75801
75807

801

0410
0480
0910
0010
0020

2920
2920

80101
2460
80104
80195

852

0830
0830
0920

85203
0750
0830
2010
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219

0830
2010

85228
2010
854
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Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
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, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at
lokalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jedn. samorz¹du
terytorialnego na podst. Ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
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 wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
rodki otrzymane od pozosta³ych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych na realizacjê zadañ bie¿¹cych dla jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Przedszkola
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Pomoc spo³eczna
Orodki wsparcia
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
"Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Us³ugi opiekuñcze
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza

Poz. 1787

400
16.606.176
50.000
50.000
9.468.100
7.017.800
814.000
27.500
682.300
75.000
3.500
185.000
538.000
125.000
804.000
452.000
350.000
2.000
6.284.076
6.119.076
165.000
15.909.154
12.394.160
12.394.160
3.514.994
3.514.994
444.700
36.000
36.000
385.000
385.000
23.700
22.700
1.000
3.175.650
325.050
16.150
35.000
273.900
127.900
127.900
2.001.900
2.001.900
203.300
203.300
507.000
25.000
482.000
10.500
10.500
365.000
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85401
900

0830

90002
2310
90005

90015

0690
0840
0970
2010

90095
921

0840

92116
2320

926

92604

0830
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wietlice szkolne
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
Wp³ywy z us³ug
Dochody ogó³em:

365.000
365.000
6.199.422
10.000
10.000
5.959.113
25.000
5.000.000
934.113
220.309
220.309
10.000
10.000
75.000
75.000
75.000
130.000
130.000
130.000
44.761.232

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2004 R.
Dz.
010

Rozdz.
01010

01030
01095
500

600

50095

60014
60016

60095
630

700

63095

70005

70021

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Izby rolnicze
a) wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Handel
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Transport i £¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
b) wydatki maj¹tkowe
Drogi publiczne gminne
a) wydatki bie¿¹ce
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Turystyka
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
a) wydatki bie¿¹ce
b) wydatki maj¹tkowe
Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego

Plan na 2004
84.730
56.500
56.500
56.500
16.280
16.280
11.950
11.950
130.000
130.000
130.000
4.706.410
203.800
203.800
4.317.110
597.110
3.720.000
3.720.000
185.500
185.500
15.500
15.500
15.500
415.000
320.000
220.000
100.000
95.000
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710

750

71004

75011

75022
75023

75095
751
75101

754

75412

75414

75416

756
75647
757
75702
758

75814
75818

801

80101

80104

80110

80113
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a) wydatki bie¿¹ce
- dotacja
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
a) wydatki bie¿¹ce
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Rady gmin (miast)
a) wydatki bie¿¹ce
Urzêdy gmin (miast)
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Obrona cywilna
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
Stra¿ Miejska
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich
poborem
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
a) wydatki bie¿¹ce
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
a) wydatki bie¿¹ce
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia finansowe
b) wydatki maj¹tkowe
Rezerwa ogólna
a) wydatki bie¿¹ce
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Przedszkola
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Gimnazja
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Dowo¿enie uczniów do szkó³

95.000
95.000
150.000
150.000
150.000
3.742.935
290.000
194.464
290.000
275.000
200.000
200.000
3.057.750
2.957.750
2.147.750
100.000
100.000
195.185
195.185
4.736
4.736
4.736
4.736
818.310
546.000
146.000
36.500
400.000
400.000
11.000
400
11.000
261.310
220.000
196.215
41.310
41.310
25.000
25.000
25.000
558.000
558.000
558.000
293.000
50.000
50.000
243.000
243.000
17.459.375
8.514.500
8.214.500
6.771.000
300.000
300.000
3.314.000
3.314.000
2.496.500
4.809.000
4.809.000
3.993.500
230.000
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80114

80146
80195
851

852

85154

85203

85213

85214

85215
85216

85219

85228

85295

854

85401

85446
900

90001

90003
90004
90005

90008
90015
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a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
a) wydatki bie¿¹ce (w tym:)
- wynagrodzenia i pochodne
Pomoc spo³eczna
Orodki wsparcia
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Dodatki mieszkaniowe
a) wydatki bie¿¹ce
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
Orodki pomocy spo³ecznej
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Us³ugi opiekuñcze
zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
a) wydatki bie¿¹ce
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Oczyszczanie miast i wsi
a) wydatki bie¿¹ce
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
a) wydatki bie¿¹ce
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Ochrona ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazu
a) wydatki bie¿¹ce
Owietlenie ulic, placów i dróg

230.000
17.000
428..600
423.000
375.000
5.600
5.600
83.275
83.275
80.000
80.000
350.000
350.000
350.000
8.640
6.644.150
564.150
273.900
564.150
367.500
127.900
127.900
127.900
2.163.600
2.001.900
2.163.600
85.000
2.160.000
2.160.000
203.300
203.300
203.300
1.179.700
482.000
1.149.700
1.008.000
30.000
30.000
10.500
10.500
10.500
1.625
235.000
235.000
17.830
883.725
880.000
880.000
594.000
3.725
3.725
5.590.010
580.000
580.000
580.000
340.000
340.000
385.610
385.610
3.150.000
3.150.000
3.150.000
10.000
10.000
1.104.400

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 87

90095
921

92105
92109

92116
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92120
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926

92604

92605
92695

Poz. 1787

 7794 

zadania zlecone
a) wydatki bie¿¹ce
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozosta³e dzia³ania w zakresie kultury
a) wydatki bie¿¹ce
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
a) wydatki bie¿¹ce
- dotacja
Biblioteki
a) wydatki bie¿¹ce
- dotacja
Muzea
a) wydatki bie¿¹ce
- dotacja
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje
Ochrona i konserwacja zabytków
a) wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
a) wydatki bie¿¹ce
- wynagrodzenia i pochodne
Zadania z zakresie kultury fizycznej i sportu
a) wydatki bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
a) wydatki bie¿¹ce
b) wydatki maj¹tkowe
- inwestycje

Wydatki ogó³em:
w tym: - zadania bie¿¹ce z zakresu adm. rz¹d. oraz inne zadania zlecone gminie ustawami
- zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ z powiatem
- zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ z gminami

220.309
964.400
140.000
140.000
20.000
20.000
1.373.305
21.995
21.995
489.310
489.310
475.000
590.000
590.000
590.000
222.000
187.000
187.000
35.000
35.000
5.000
5.000
45.000
45.000
887.422
815.000
815.000
340.000
7.422
7.422
65.000
61.400
3.600
3.600
44.131.608
3.519.409
75.000
10.000

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWY¯KI BUD¯ETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJ¥ MIENIA SKARBU PAÑSTWA
I MAJ¥TKU JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Wyszczególnienie
Przychody ogó³em:
§951
Przychody ze sp³at po¿yczek i kredytów udzielonych
z bud¿etu
§952
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
udzielonych na rynku krajowym
w tym:
- po¿yczka z N F O  i G W w Warszawie
- kredyty
Rozchody ogó³em:
§982
Wykup innych papierów wartociowych
§991
Udzielone z bud¿etu po¿yczki i kredyty
§992
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

Plan na 2004 (w z³)
5.400.963
422.000
4.978.963
2.228.963
2.750.000
6.030.587
3.000.000
441.843
2.588.744
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w tym:
- po¿yczka N F O  i G W w Warszawie
- po¿yczka WFOiGW w Poznaniu
- po¿yczka WFOiGW w Poznaniu
- po¿yczka WFOiGW w Poznaniu
- po¿yczka WFOiGW w Poznaniu
- po¿yczka WFOiGW w Poznaniu
- kredyt BGK - Warszawa
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz
- kredyt PKO BP S.A. - Kalisz
- kredyt BO S.A. - Ostrów Wlkp.

1.480.000
129.000
65.000
40.000
98.000
42.000
104.412
175.000
75.000
333.332
47.000

Sp³ata rat po¿yczek, kredytów i wykup obligacji nast¹pi z dochodów w³asnych Miasta i Gminy.

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH NA 2004 ROK.
Dz.
010

600

Rozdz.
01010

60014

60016

700

750

754

70005

75023

75412
75416

758

75814

Wyszczególnienie
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wodoci¹g w Marszewie
Wodoci¹g - Baranówek - Taczanów (dokumentacja)
Kanalizacja Kowalewa III etap (dokumentacja)
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Chodnik ul. Poznañska
Modernizacja drogi Pleszew - Chocz (w m. Prokopów i Pacanowice)
Przebudowa drogi Kuczków - Czerminek (w m. Wszo³ów i Kuczków)
Drogi publiczne gminne
Przebudowa Rynku w Pleszewie
Modernizacja ul. Szpitalnej
Remont ulicy i chodników na ul. Zielonej i Osiedlowej
Budowa dróg na os. Bociañskiego (w tym: ul. Fredry, Pomorska,
Olsztyñska, Ba³tycka)
Budowa nawierzchni na ul. Gdañskiej
Nawierzchnie ulic na osiedlu Chopina (Matejki, Kiepury)
Modernizacja drogi w Taczanowie
Modernizacja drogi w Zawidowicach
Modernizacja Placu Wolnoci w Pleszewie
Budowa drogi asfaltowej Pacanowice  Marszew (600 m)
Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w Brzeziu (nawierzchnia)
Chodnik i kanalizacja deszczowa w m. Piekarzew
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wykupy gruntów
Administracja publiczna
Urzêdy gmin (miast)
Zakup komputerów i oprogramowania, serwera
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Rozbudowa remizy OSP Kowalew wraz z drog¹ dojazdow¹
Stra¿ Miejska
Zakup samochodu dla Stra¿y Miejskiej
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Fundusz Porêczeñ Kredytowych

Plan na rok 2004
(w PLN)
56.500
56.500
15.000
18.500
23.000
3.923.800
203.800
60.000
80.000
63.800
3.720.000
1.500.000
60.000
245.000
390.000
330.000
85.000
140.000
165.000
60.000
100.000
200.000
445.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
441.310
400.000
400.000
41.310
41.310
50.000
50.000
50.000
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Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Remont budynku Szko³y Podstawowej nr 3 w Pleszewie
80114
Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
Zakup komputera i oprogramowania
852
Pomoc spo³eczna
85219
Orodki pomocy spo³ecznej
Zakup komputerów i oprogramowania
900
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90001
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Kolektor sanitarny Pleszew, ul. Marszewska/Hallera/Targowa/S³owackiego
(dokumentacja)
Kanalizowanie i nawierzchnia ul. Batorego
Kanalizacja sanitarna na ul. Cichej i Gdañskiej
90005
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Gazyfikacja miasta Pleszewa  Likwidacja niskich emisji na terenie miasta
i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji
gospodarki cieplnej i gazyfikacjê.
90015
Owietlenie ulic, placów i dróg
Budowa owietlenia na nowym osiedlu w Lenartowicach
Przebudowa linii SN - ul. Warneñczyka (II etap)
Budowa owietlenia na ul. Polnej (dokumentacja)
921
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92118
Muzea
Remont pomieszczeñ Muzeum Regionalnego
926
Kultura fizyczna i sport
92695
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup aparatu cyfrowego
Wydatki maj¹tkowe ogó³em:

305.600
300.000
300.000
5.600
5.600
30.000
30.000
30.000
3.870.000
580.000

80101

30.000
400.000
150.000
3.150.000
3.150.000
140.000
35.000
100.000
5.000
35.000
35.000
35.000
3.600
3.600
3.600
8.915.810

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY MIASTA I GMINY PLESZEW NA ROK 2004
Lp.
1.
2.
3.

Nazwa
Dom Kultury
Biblioteka Publiczna
Muzeum Regionalne

Razem:

Rozdz.
92109
92116
92118

Kwota dotacji w z³.
475.000
590.000
187.000
1.252.000

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKA SPECJALNEGO NA ROK 2004

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
§
Wyszczególnienie
Stan na pocz¹tku roku (BO)
0690
Wp³ywy z ró¿nych op³at (za zajêcie pasa drogowego)
Przychody ogó³em (z BO)
4270
Zakup us³ug remontowych
4300
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki ogó³em
Stan na koniec roku (BZ)

Plan w z³
1.033
60.000
61.033
30.500
30.500
61.000
33

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 87

Poz. 1787

 7797 

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.
PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

Rozdz. 90011
§
Wyszczególnienie
Stan rodków funduszu na pocz¹tku r.
057
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci
069
Wp³ywy z ró¿nych op³at
092
Pozosta³e odsetki
Przychody ogó³em ( z BO )
Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
2450
bie¿¹cych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów
publicznych
4210
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4270
Zakup us³ug remontowych
4430
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dotacje celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów
6270
realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych bie¿¹cych dla
jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Wydatki ogó³em
Stan rodków funduszu na koniec roku ( BZ )

Plan w z³

4
4.975
185.500
21
190.500
50.000
36.500
90.250
750
13.000
190.500
0

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004 - 2006
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004 - 2006
WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 2004  2006

Nazwa programu, cel i dzia³ania
1

Rewitalizacja Centrum Miasta  Rynek

2

Kanalizacja Kowalewa III etap

3

Remont budynku ZSP nr 3 w Pleszewie

4

Kolektor sanitarny Pleszew, ul.
Marszewska/Hallera/Targowa/S³owackiego

5

Kanalizowanie i nawierzchnia ul. Batorego

7
8
9
10
11

Kanalizacja sanitarna i nawierzchnia na ul.
Cichej oraz Gdañskiej
Budowa drogi asfaltowej Pacanowice 
Marszew
Budowa ulicy Osiedlowej i Witosa w
Brzeziu (nawierzchnia)
Remont pomieszczeñ Muzeum
Regionalnego
Budowa dróg na os. Bociañskiego (w tym:
ul. Fredry, Ba³tycka, Pomorska, Asnyka)
Budowa owietlenia na ul. Polnej

Okres realizacji
programu

£¹czne nak³ady
finansowe

Nak³ady
poniesione

Wydatki w latach
2004

2005

2006

2004 rok

2006 rok

Razem

4.500.000

0

1.500.000

1.500.000

1.500.000

2004 rok

2008 rok

Razem

1.550.000

0

23.000

500.000

500.000

2004 rok

2007 rok

Razem

1.500.000

0

300.000

400.000

400.000

2004 rok

2006 rok

Razem

965.000

0

30.000

435.000

500.000

2004 rok

2005 rok

Razem

700.000

0

400.000

300.000

0

2004 rok

2006 rok

Razem

700.000

0

480.000

0

220.000

2004 rok

2005 rok

Razem

320.000

0

100.000

220.000

0

2004 rok

2005 rok

Razem

300.000

0

200.000

100.000

0

2004 rok

2006 rok

Razem

150.000

0

35.000

50.000

65.000

2004 rok

2006 rok

Razem

770.000

0

390.000

190.000

190.000

2004 rok

2005 rok

Razem

100.000

0

5.000

95.000

0

11.555.000

0

3.463.000

3.790.000

3.375.000

Razem
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6

Jednostka
realizuj¹ca
program
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew
UMiG
Pleszew

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 87

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r.

W wydatkach na wieloletnie programy inwestycyjne ujête s¹ tylko inwestycje wieloletnie (nie s¹ ujête inwestycje realizowane w ci¹gu roku bud¿etowego)
Z tego powodu kwota ogó³em wydatków inwestycyjnych na rok 2004 (za³¹cznik nr 4) bêdzie zawsze wy¿sza od kwoty wydatków na WPI w kolumnie dotycz¹cej
roku 2004

Poz. 1787
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1788
UCHWA£A Nr XIV/130/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie wysokoci stawek op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest
Miasto i Gmina Ostrzeszów, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j. t. z 2001 r. Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21
marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71,
poz. 838 z pón. zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty za prowadzenie robót w pasie drogowym:
1) przy zajêciu jezdni
a) do 20% szerokoci

3 z³/m2

b) powy¿ej 20% do 50% szerokoci

5 z³/m2

c) powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
2) przy zajêciu chodników, cie¿ek rowerowych

9

z³/m2

3 z³/m2

3) przy zajêciu dróg gruntowych naturalnych, poboczy
2 z³/m2
4) przy zajêciu pozosta³ych elementów pasa drogowego
2 z³/m2
Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24 godziny jest traktowane jako zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.
Przy zajêciu pasa drogowego o powierzchni mniejszej ni¿
1m2 stosuje siê stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.

b) na obszarze zabudowanym:
-

przy³¹cza domowe

-

pozosta³e

0 z³
30 z³

c) poza obszarem zabudowanym:
-

przy³¹cza domowe

-

pozosta³e

0 z³
15 z³

Roczne stawki op³at obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy za
umieszczenie urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
Op³aty za niepe³ny rok kalendarzowy liczone bêd¹ proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym lub obiekcie in¿ynierskim.
Dla inwestycji komunalnych, których inwestorem jest
Miasto i Gmina Ostrzeszów lub Spó³ki Gminy ustala siê op³atê
za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej w wysokoci 0 z³ (zero z³).
§3. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty za umieszczenie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego oraz reklam:
a) dla obiektów budowlanych

0,50 z³/m 2

b) dla reklam

1,00 z³/m2.

Op³atê nalicza siê i pobiera w drodze decyzji administracyjnej wystawionej przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.

§4. Ustala siê dzienne stawki op³aty za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci (tzw. koperty) w wysokoci
5 z³/m2.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.

Za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtego przez rzut
poziomy, umieszczonego urz¹dzenia infrastruktury technicznej:
a) na drogowym obiekcie in¿ynierskim

100 z³

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Edward Skrzypek
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1789
UCHWA£A Nr XIV/131/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Szpitalu w Ostrzeszowie oraz w Domu Pomocy Spo³ecznej w Koch³owach
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 449 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê obwody g³osowania dla przeprowadzenia
wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego:

2) Nr 16 z siedzib¹ w Domu Pomocy Spo³ecznej w Koch³owach.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego o raz podaniu do publicznej wiadomoci w sposób
zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Edward Skrzypek

1) Nr 15 z siedzib¹ w Szpitalu w Ostrzeszowie, ul. Aleja
Wolnoci 4,

1790
UCHWA£A Nr XIV/81/04 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXIV/158/2001 Rady Gminy Blizanów z dnia 23 lutego 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê Blizanów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 8 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.
h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
z 2003 r. Nr 214 poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568)
oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie
owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, Dz.U.
z 1997, Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943, Dz.U. z 1998 r. Nr
117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126, Dz.U. z 2000 r. Nr 12 poz. 136,
Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268, Nr 122 poz. 1320, Dz.U. z 2001 r. Nr 111, poz. 1194,
Nr 144 poz. 1615, Dz.U. z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113 poz.
984, Nr 141, poz. 1185. Nr 200, poz. 1683 Dz.U. z 2003 r. Nr
6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203 poz.
1966) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXIV/158/2001 Rady Gminy Blizanów
z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci

publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê
Blizanów wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) W §1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 2)Szko³a Filialna w Brudzewie o stopniu organizacyjnym klas I - III podporz¹dkowana organizacyjnie Szkole Podstawowej w Jankowie
Pierwszym,
b) skrela siê pkt 8.
2) W §2:
a) po wyrazach z dnia 23 lutego 2001 r. dopisuje siê
wyrazy z dnia 31marca 2004 r.,
b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie: nr XIV/78/04.  Szko³y
Filialnej w Brudzewie,
c) w pkt. 3 po wyrazach Nr VI/32/99 dopisuje siê wyrazy
i Nr XIV/79/04,
d) w pkt. 7 po wyrazach Nr VI/34/99 dopisuje siê wyrazy
i Nr XIV/80/04,
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e) skrela siê pkt 8.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 wrzenia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

1791
UCHWA£A Nr XIV/84/04 RADY GMINY BLIZANÓW
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y nr XX/128/2000 Rady Gminy Blizanów z dnia 14 wrzenia 2000 r. w sprawie
zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe
warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy
oraz niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1997 r. Nr 56,
poz. 357, z 1998 r. Nr 106 poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 2000 r. Nr 12 poz. 136, Nr 19, poz. 239,Nr 22, poz. 291, Nr
122, poz. 1323, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1404,
Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 4, poz. 32, Nr 113, poz. 984,
Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 90, poz. 844), w zwi¹zku z art.
18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591, zm.
z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568) oraz przepisami rozporz¹dzenia Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu
stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do
dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. z 2000 r. Nr 39, poz.
455, zm. Nr 100, poz. 1074, z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002
r. Nr 160, poz. 1323, z 2003 r. Nr 34, poz. 286) uchwala siê,
co nastêpuje:
§1. W regulaminie okrelaj¹cym wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne
sk³adniki wynagrodzenia, a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe
zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego
stanowi¹cego za³¹cznik do uchwa³y nr XX/128/2000 Rady
Gminy Blizanów z dnia 14 wrzenia 2000 r. wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

1) u¿yte w uchwale wyrazy Zarz¹d Gminy i przewodnicz¹cy Zarz¹du Gminy zastêpuje siê wyrazami Wójt Gminy,
2) w §3., ust. 2 dopisuje siê pkt 6 w brzmieniu: doradca
metodyczny - 15-30% wynagrodzenia zasadniczego, wynikaj¹cego ze stawki osobistego zaszeregowania,
3) w §7:
a) ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
1) 4% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za pracê og³aszanej w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów  dla jednej i dwóch osób,
b) ust 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
6% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê og³aszanej w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w obwieszczeniu
Prezesa Rady Ministrów  dla trzech i wiêcej osób.
c) skrela siê pkt 4,
4) po rozdziale Dodatek mieszkaniowy dopisuje siê rozdzia³ w brzmieniu: Dodatek za wys³ugê lat.
1.

Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:

a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿ej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿ej jego stawki nast¹pi³o od jego pierwszego dnia
miesi¹ca.
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2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za okres
urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny
stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni
nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy
wskutek choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub
zasi³ek z ubezpieczenia spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§2. Jednolity tekst regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodat-

ków: motywacyjnego funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektórych innych sk³adników wynagrodzenia, a tak¿e wysokoci, szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego stanowi za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Blizanów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Wojty³a

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y nr XIV/84/04
Rady Gminy Blizanów
z dnia 31 marca 2004 r.

REGULAMIN
okrelaj¹cy wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego
i za warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia, tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania dodatku mieszkaniowego.
§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego
okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przez to szko³ê lub
przedszkole (zespó³ szkó³), dla której organem prowadz¹cym jest Gmina Blizanów,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze  nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa
w pkt 1,
3) roku szkolnym nale¿y przez to rozumieæ okres pracy szko³y
od dnia 1 wrzenia danego roku do dnia 31 sierpnia roku
nastêpnego,
4) klasie  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka
przedszkola,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin, o którym mowa w §1 ust. 1 rozporz¹dzenia.
Dodatek motywacyjny
§2. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie wysokich osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:

a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych
osi¹gniêæ dydaktyczno-wychowawczych potwierdzanych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami
egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki.
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej,
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie wyró¿niaj¹cej oceny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
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a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trz szkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) efektywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi dodatku motywacyjnego jest:
1) pozytywna ocena zadañ statutowych szko³y w zakresie
dydaktyki,
2) celowe i oszczêdne gospodarowanie rodkami finansowymi szko³y,
3) staranne i terminowe prowadzenie dokumentacji pracy
szko³y,
4) racjonalna polityka personalna,
5) dba³oæ o estetykê obiektu szkolnego,
6) wp³yw szko³y na miejscowe rodowisko,
7) realizacja ustalonej przez Radê Gminy Blizanów polityki
owiatowej.
3. Dodatek nie mo¿e przewy¿szaæ 50% wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela.
4. Dodatek przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy
ni¿ 6 miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ jeden rok szkolny.
5. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi - Wójt Gminy.
6. Na dodatki motywacyjne ustala siê do 5% wskanik
rocznych wynagrodzeñ zasadniczych nauczycieli.
7. Wysokoæ wskanika na dany rok bêdzie okrelana
zarz¹dzeniem Wójta Gminy.
Dodatek funkcyjny
§3. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie
b¹d pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §3
rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego:
1) dyrektor szko³y w zale¿noci od liczby oddzia³ów:
-

przy liczbie do 6 oddzia³ów

16 - 32%,

-

7-12 oddzia³ów

20 - 40%,

-

13 i wiêcej oddzia³ów

30 - 65%,

2) wicedyrektor szko³y
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16 - 30%,

3) kierownik szko³y filialnej 5 - 10% stawki wynagrodzenia
zasadniczego nauczyciela sta¿ysty obowi¹zuj¹cej w dniu
przyznania dodatku.
4) wychowawca w zale¿noci od liczby uczniów w oddziale:
a) w szko³ach podstawowych i gimnazjach:
- przy liczbie do17 uczniów

15 z³,

- 18-25 uczniów

20 z³,

- 26 i wiêcej uczniów

25z³,

b) w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych:
- przy liczbie do 17 dzieci

15 z³,

- 18-25 dzieci

25 z³,

- 26 i wiêcej dzieci

30 z³,

5) opiekun sta¿u

do 25 z³.

6) doradca metodyczny 15 - 30% wynagrodzenia zasadniczego, wynikaj¹cego ze stawki osobistego zaszeregowania.
3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku pracodawca uwzglêdnia w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej warunki organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych
w szkole i wyniki pracy szko³y.
4. Postanowienia §2 ust. 5 stosuje siê odpowiednio.
5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o objêcie
stanowiska lub funkcji, a je¿eli objêcie stanowiska lub funkcji
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku z koñcem
miesi¹ca w którym up³yn¹³ okres. Dotyczy to równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska lub funkcji.
7. Dodatek nie przys³uguje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego
i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do
których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie
pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca
 od tego dnia.
8. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia miesi¹ca
kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
Dodatek za warunki pracy
§4. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla
zdrowia warunkach okrelonych w przepisach §6 i §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za warunki pracy przys³uguje:
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1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cych zajêcia
w klasach ³¹czonych  w zale¿noci od liczby uczniów
w oddziale,
-

przy liczbie do 17 uczniów 10%

-

18  26 uczniów 25% stawki godzinowej za ka¿d¹
przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,

2) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia rewalidacyjno  wychowawcze z dzieæmi upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim  20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych warunkach godzinê zajêæ,
3) nauczycielom prowadz¹cym indywidualne nauczanie
z dzieckiem zakwalifikowanym do kszta³cenia specjalnego
 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych
warunkach godzinê nauczania,
4) nauczycielom prowadz¹cym zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹
niepe³nosprawn¹, których rodzaj i stopieñ niepe³nosprawnoci zosta³ okrelony w §2 rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia 26 stycznia 1998 r. - 20%
stawki godzinowej.
Dodatek przys³uguje nauczycielom, którzy w danym miesi¹cu przepracowali co najmniej 40 godzin w tych warunkach.

3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia  za podstawê
ustalenia liczby godzin ponad wymiarowych przyjmuje siê
obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 ustawy  Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego
wymiaru (lub o ¼), gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za kaýdy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoúci w pracy lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba
godzin ponad wymiarowych, za które przysùuguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿
liczba godzin przydzielona w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
8. W razie doranych zastêpstw za nieobecnych nauczycieli przys³uguje wynagrodzenie w wysokoci 75% stawki
ustalonej dla godzin ponad wymiarowych.
Nagrody ze specjalnego funduszu nagród

3. Dodatek za trudne warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe oraz
godziny doranych zastêpstw
§5. 1. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponad wymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi
wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki pracy
przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin
ponad wymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin
w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych w organizacji r. szkolnego, rozpoczynania lub
koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Godziny ponad wymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,

§6. 1. Wysokoæ specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze,
z przeznaczeniem na wyp³aty nagród Gminy Blizanów i dyrektorów szkó³ okrela art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy  Karta
Nauczyciela.
2. 20% tego funduszu przeznacza siê na nagrody Gminy
Blizanów a 80% - na nagrody dyrektorów szkó³.
3. Nagroda mo¿e byæ przyznana:
a) nauczycielowi za powszechnie uznawany dorobek w pracy
dydaktyczno - wychowawczej i opiekuñczej w szkole
i w rodowisku,
b) dyrektorowi za wyró¿niaj¹ce kierowanie placówk¹ oraz:
-

pozyskiwanie i wspó³pracê z sojusznikami szko³y (sponsorami, samorz¹dem i organizacjami wiejskimi),

-

organizowanie ró¿nych form dzia³alnoci pozaszkolnej
(zapewnienie udzia³u szko³y w ró¿nych formach dzia³alnoci spo³eczno-kulturalnej rodowiska),

-

tworzenie i wykorzystywanie w³aciwych stosunków
miêdzyludzkich w gronie pracowników i osób wspó³pracuj¹cych ze szko³¹.

4. Nagrody wyp³aca siê w zasadzie z okazji obchodów
Dnia Edukacji Narodowej.
5. Nagrodê Gminy Blizanów przyznaje nauczycielowi Wójt
Gminy z w³asnej inicjatywy lub na niewi¹¿¹cy wniosek dyrektora szko³y zaopiniowany przez radê pedagogiczn¹.
6. Dyrektor szko³y przyznaje nauczycielowi nagrodê
z w³asnej inicjatywy, lub na niewi¹¿¹cy wniosek rady pedagogicznej.
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7. Przyznanie nagrody nastêpuje po zasiêgniêciu opinii
reprezentuj¹cej nauczyciela zak³adowej organizacji zwi¹zkowej.

7. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono wniosek o jego
przyznanie.

8. Nauczyciel, któremu przyznano nagrodê otrzymuje dyplom, którego odpis zamieszcza siê w jego aktach osobowych.

8. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:

Dodatek mieszkaniowy
§7. 1. Prawo do dodatku mieszkaniowego przys³uguje
nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru zajêæ.
2. Dodatek jest zró¿nicowany stosownie do stanu rodzinnego nauczycieli i wynosi miesiêcznie:
1) 4% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê og³aszanej w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w obwieszczeniu Prezesa
Rady Ministrów  dla jednej i dwóch osób,
2) 6% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê og³aszanej w Dzienniku Urzêdowym Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, w obwieszczeniu Prezesa
Rady Ministrów  dla trzech i wiêcej osób.
3. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49z³ pomija siê,
a kwotê, od co najmniej 0,50z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego.
4. Do osób, o których mowa w ust. 2 zalicza siê nauczyciela o raz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: ma³¿onka i dzieci,
a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
5. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie
wyp³aca³ dodatek jednemu z nich.
6. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
lub okresach s³u¿by wojskowej,
4) korzystania z urlopu macierzyñskiego i urlopu wychowawczego.
9. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela.
Dodatek za wys³ugê lat
§8. 1. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje:
a) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿ej stawki dodatku, je¿eli
nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
b) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿ej jego stawki nast¹pi³o od jego pierwszego dnia
miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie, chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
Wójt
() mgr Stanis³aw Urbaniak
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1792
UCHWA£A Nr 100/04 RADY GMINY W£ADYS£AWÓW
z dnia 31 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za przyjêcie odpadów komunalnych sta³ych na wysypiska gminne
w miejscowociach Russocice i Stawki
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15,
art. 40 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717), art. 4 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r Nr 106 poz. 679, Nr 121 poz. 770,
z 1998 r Nr 106 poz. 668, z 2002 r Nr 113 poz. 984, z 2003 r
Nr 96 poz. 874, Nr 199 poz. 1937) Rada Gminy W³adys³awów
uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê op³atê za przyjêcie odpadów komunalnych
sta³ych na wysypiska gminne w wysokoci: 8 z³ brutto za 1
m3 odpadów.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³adys³awów.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Czes³aw Stasikowski

1793
UCHWA£A Nr XVIII/110/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany do uchwa³y nr XVI/102/2004 Rady Miejskiej w Kêpnie z dnia 15 stycznia 2004 r.
w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania, stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych
w tej strefie oraz Regulaminu Strefy P³atnego Parkowania
Na podstawie art. 13 b ust. 3 - 5 i art. 13 f ust. 2 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125,
poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984
i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721 oraz
Nr 200 poz. 1953) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XVI/102/2004 Rady
Miejskiej w Kêpnie z dnia 15 stycznia 2004 r. w sprawie
ustalenia strefy p³atnego parkowania, stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz Regulaminu Strefy P³atnego Parkowania skrela siê: Lp. 2. ul.
Kociuszki odcinek od ul. Broniewskiego do ul. Kocielnej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
w Urzêdzie Miasta i Gminy w Kêpnie.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 60 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/110/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 6 kwietnia 2004 r.

GRANICE STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA (SPP) NA DROGACH PUBLICZNYCH NA OBSZARZE MIASTA KÊPNO.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ulica
Rynek
Pocztowa
Staszica
Kocielna
Polna
Rzenicka
Poniatowskiego
Al. Marcinkowskiego
Kocielna
Kiliñskiego
Warszawska
Lipowa
Wawrzyniaka
Ul. Obroñców Pokoju
Sienkiewicza
D¹browskiego

Odcinek
ca³oæ
ca³oæ
ca³oæ
od ul. Szkolnej do ul. Staszica
od ul. Kraszewskiego do ul. Kwiatowej
plac
od ul. Warszawskiej do ul. Kocielnej
od ul. Broniewskiego do ul. Rynek
od ul. Poniatowskiego do ul. Szkolnej
ca³oæ
od ul. Rynek do ul. Kwiatowej
ca³oæ
od ul. Sikorskiego do ul. Obroñców Pokoju
od ul. Wawrzyniaka do ul. Kwiatowej
od ul. Rynek do ul. Wiosny Ludów
od ul. Sikorskiego do ul. Sienkiewicza

1794
UCHWA£A Nr XVIII/115/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia odrêbnych obwodów g³osowania w wyborach
do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r.  Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Dla przeprowadzenia na obszarze Gminy Kêpno wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarz¹dzonych na dzieñ
13 czerwca 2004 r. tworzy siê odrêbne obwody g³osowania
w szpitalu Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kêpnie oraz w Domu Pomocy Spo³ecznej w Rzetni,
ustala siê ich numery i granice oraz siedziby obwodowych
komisji wyborczych w nastêpuj¹cy sposób:
1) obwód nr 16  granice obwodu g³osowania: szpital Samodzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kêpnie; siedziba obwodowej komisji wyborczej: szpital Samo-

dzielnego Publicznego Zak³adu Opieki Zdrowotnej w Kêpnie,
2) obwód nr 17 - granice obwodu g³osowania: Dom Pomocy
Spo³ecznej w Rzetni; siedziba obwodowej komisji wyborczej: Dom Pomocy Spo³ecznej w Rzetni.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.
§3. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na obszarze Gminy Kêpno w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak
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1795
UCHWA£A Nr XVIII/116/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w podziale Gminy Kêpno na sta³e obwody g³osowania
Na podstawie art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r.  Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W podziale Gminy Kêpno na sta³e obwody g³osowania wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) ustalone granice obwodu g³osowania nr 2 otrzymuj¹
brzmienie:
Miasto Kêpno, Ulice: Antoniego Serbeñskiego, Chopina,
Henryka Wieniawskiego, Hipolita M³ynarza, Jacka Malczewskiego, Józefa Che³moñskiego, Kar³owicza, Karola
Kurpiñskiego, Kazimierza Wi³komirskiego, Moniuszki,
Nowowiejskiego, Osiedle Kopa, Osiedle 700  lecia, Paderewskiego, Piotra Potworowskiego, Pogodna, Powstañców Wielkopolskich, S³oneczna, Stanis³awa Wyspiañskiego, Szymanowskiego, Tadeusza Sygietyñskiego, Têczowa, Wac³awa Kokociñskiego, Wiatrakowa, Wincentego
Schmidta, Wiosenna, Witolda Lutos³awskiego, Witolda
Ma³cu¿yñskiego, W³adys³awa Turowskiego.
2) ustalone granice obwodu g³osowania nr 5 otrzymuj¹
brzmienie:

Miasto Kêpno, Ulice: Aleja Ludwika Zamenhofa, Aleje
Marcinkowskiego, Aleksandra Fredry, Boles³awa Prusa,
Donata Wyderkowskiego, Estkowskiego, Gen. wierczewskiego, Graniczna, Grobla, Janka Krasickiego, Lipowa,
Osiñska, Tysi¹clecia, Walki M³odych, Warszawska, W³adys³awa Reymonta.
§2. Jednolity wykaz sta³ych obwodów g³osowania, ich
granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych niniejsz¹
uchwa³¹ stanowi za³¹cznik do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.
§4. 1. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego oraz na obszarze Gminy Kêpno w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/116/2004
z dnia 6 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmian w przedziale Gminy Kêpno
na sta³e obwody g³osowania

WYKAZY STA£YCH OBWODÓW G£OSOWANIA, ICH NUMERÓW, GRANIC
ORAZ SIEDZIB OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH.
Nr obwodu
Granice obwodu g³osowania
g³osowania
1
2
Miasto Kêpno, Ulice:
Broniewskiego, Elizy Orzeszkowej, Kiliñskiego, Kocielna, Kociuszki, Kraszewskiego,
Krêta, Krótka, Ks. Mariana Magnuszewskiego. Ks. Piotra Wawrzyniaka, Kwiatowa,
1.
£azienkowa, £¹kowa, Mickiewicza, pl. ks. Ignacego Nowackiego, Pocztowa, Polna,
Poniatowskiego, Ratuszowa, Rynek, Rzenicka, Sieroca, Skryta, S³odowa, Spokojna,
Stara, Staszica, Strumykowa, Szkolna, Targowa, Wroc³awska, Zachodnia, Zamkowa;
Miasto Kêpno, Ulice:
Antoniego Serbeñskiego, Chopina, Henryka Wieniawskiego, Hipolita M³ynarza, Jacka
Malczewskiego, Józefa Che³moñskiego, Kar³owicza, Karola Kurpiñskiego, Kazimierza
Wi³komirskiego, Moniuszki, Nowowiejskiego, Osiedle Kopa, Osiedle 700-lecia,
2.
Paderewskiego, Piotra Potworowskiego, Pogodna, Powstañców Wielkopolskich,
S³oneczna, Stanis³awa Wyspiañskiego, Szymanowskiego, Tadeusza Sygietyñskiego,
Têczowa,Wac³awa Kokociñskiego, Wiatrakowa, Wincentego Schmidta, Wiosenna,
Witolda Lutos³awskiego, Witolda Ma³cu¿yñskiego, W³adys³awa Turowskiego;

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
3
Kêpiñski Dom Kultury
ul. Ratuszowa 2

Przedszkole
Samorz¹dowe Nr 5
Os. 700-lecia
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3.

Miasto Kêpno, Ulice:
Berwiñskiego, D¹browskiego, Gimnazjalna, Hanki Sawickiej, Manifestu Lipcowego,
Ogrodowa, Parkowa, Sienkiewicza, Sikorskiego, Skona, Szpitalna, Wojska Polskiego,
Wolnoci, Zielona, 1-go Maja, 3-go Maja, 21-go Stycznia;

4.

Miasto Kêpno, Ulice:
Obroñców Pokoju, Spó³dzielcza, Wiosny Ludów;

5.

6.

7.

Miasto Kêpno, Ulice:
Aleja Ludwika Zamenhofa, Aleje Marcinkowskiego, Aleksandra Fredry, Boles³awa Prusa,
Donata Wyderkowskiego, Estkowskiego, Gen. wierczewskiego, Graniczna, Grobla,
Janka Krasickiego, Lipowa, Osiñska, Tysi¹clecia, Walki M³odych, Warszawska,
W³adys³awa Reymonta;
Miasto Kêpno, Ulice:
Boczna, Cicha, Cichy Zau³ek, D³uga, M³yñska, Nowa, Osiedle Odrodzenia, Radosna,
Weso³a, Wieluñska, Zacisze;
Wie: Mianowicie
Miasto Kêpno, Ulice:
Armii Krajowej, Armii Poznañ, Bohaterów Wrzenia, Dworcowa, Grabowska, Gwardii
Ludowej, Kombatantów, Lenino, Monte Cassino, Ofiar Owiêcimskich, Ofiar Torzeñca i
Wyszanowa, PKWN-u, Poznañska, PPR-u, PPS-u, Przemys³owa, Ruchu Oporu,
Towarowa, Zwyciêstwa;
Wsie: Kr¹¿kowy, Olendry;

8.

Wsie: Hanulin, Kliny

9.

Wsie: Bia³y M³yn, Borek Mielêcki, Dziekania, Osiny, Szklarka Mielêcka, Zosin;

10.

Wsie: Przybyszów, Rzetnia;

11.

Wsie: Domanin, Mechnice, Mikorzyn;

12.

Wie: Olszowa

13.

Wie: wiba;

14.

Wsie: Kierzenko, Kierzno, Pustkowie Kierzeñskie;

15.

Wsie: Myjomice, Ostrówiec;

Szko³a Podstawowa Nr 1
w Kêpnie ul. Sienkiewicza
21
wietlica Spó³dzielni
Mieszkaniowej w Kêpnie
ul. Sienkiewicza 48
Szko³a Podstawowa Nr 3
w Kêpnie ul. Tysi¹clecia 1
Przedszkole
Samorz¹dowe Nr 4 w
Kêpnie Osiedle
Odrodzenia
Przedszkole
Samorz¹dowe w
Kr¹¿kowych
Szko³a Podstawowa w
Hanulinie
Budynek By³ej Szko³y
Podstawowej w Szklarce
Mielêckiej
Budynek by³ej Szko³y
Podstawowej w Rzetni
Szko³a Podstawowa w
Mikorzynie
Szko³a Podstawowa w
Olszowej
Szko³a Podstawowa w
wibie
Szko³a Podstawowa w
Kierznie
Szko³a Podstawowa w
Myjomicach

1796
UCHWA£A Nr XIX/117/2004 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie
w wyborach do Parlamentu Europejskiego
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r.  Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê odrêbny obwód g³osowania Nr 25
w Szpitalu im. T. Drobnika w Pleszewie przy ul. Poznañskiej
125 w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do wiadomoci publicznej w sposób
zwyczajowo przyjêty na obszarze miasta i gminy Pleszew.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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1797
UCHWA£A Nr XV/135/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 22 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXXIV/253/2001 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia
8 marca1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) Rada
Miejska Ostrzeszów uchwala, co nastêpuje:

§1. W statucie Miejsko  Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Ostrzeszowie wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany;
1) w §4 po pkt 15 dodaje siê pkt 16 w brzmieniu; 16)
Przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ rodzinnych.
2) w §6 pkt 1, 3 i 4 otrzymuje brzmienie: 1.
Dzia³alnoci¹ Orodka kieruje kierownik zatrudniany
i zwalniany przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.
3. Na wniosek kierownika Orodka, Burmistrz Miasta
i Gminy Ostrzeszów mo¿e powo³aæ odwo³aæ zastêpcê
kierownika. 4. Kierownik Orodka dzia³a jednoosobowo na podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów, a w razie jego nieobecnoci-jego zastêpca.

w ramach Orodka sekcje wykonuj¹ce wydzielon¹ czêæ
zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej.
4) §12 w pkt 1 i 2 otrzymuje brzmienie: 1. W zakresie
gospodarowania mieniem komunalnym przekazanym
Orodkowi do korzystania oraz w zakresie sk³adania owiadczeñ woli, kierownik Orodka dzia³a jednoosobowo na
podstawie pe³nomocnictwa udzielonego przez Burmistrza
Miasta i Gminy Ostrzeszów. 2. Do czynnoci przekraczaj¹cych zakres pe³nomocnictwa potrzebna jest zgoda
Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.
5) §14 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 3. Burmistrz oraz Skarbnik
Miasta i Gminy Ostrzeszów sprawuj¹ nadzór nad gospodark¹ finansow¹ Orodka.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§3, Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Edward Skrzypek

3) §10 otrzymuje brzmienie: Kierownik Orodka mo¿e za
zgod¹ Burmistrza Miasta i Gminy w Ostrzeszowie tworzyæ

1798
UCHWA£A Nr XXI/135/04 RADY MIEJSKIEJ MIÊDZYCHODU
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia na terenie gminy Miêdzychód obwodów g³osowania
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê na terenie gminy Miêdzychód nastêpuj¹ce
obwody g³osowania w celu przeprowadzenia wyborów do
Parlamentu Europejskiego:

Nr obwodu
g³osowania
13.

14.

Granice obwodu
g³osowania
Dom Pomocy
Spo³ecznej Pi³ka Zamylin
Samodzielny
Publiczny Zak³ad
Opieki Spo³ecznej
w Miêdzychodzie

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej
wietlica DPS Pi³ka 1
wietlica SP ZOZ
Miêdzychód ul.
Szpitalna 10
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§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miêdzychodu.

§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz prze; rozplakatowanie obwieszczeñ na terenie gminy Miêdzychód.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Zygmunt Mleczak

1799
UCHWA£A Nr XVII/121/2004 RADY GMINY GNIEZNO
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
o zmianie uchwa³y Nr 35/IV/99 Rady Gminy w Gnienie z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie:
ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych w Gminie Gniezno
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia 1991
r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pón.
zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr 35/IV/99 Rady Gminy w
Gnienie dnia 10 marca 1999 r. w sprawie: ustalenia planu
sieci publicznych szkól podstawowych w Gminie Gniezno
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w pkt I za³¹cznika po wymienionych miejscowociach
dodaje siê miejscowoæ Pszczyn,
2) w pkt II za³¹cznika po wymienionych miejscowociach
dodaje siê miejscowoæ We³nica,
3) skrela siê pkt III a,

4) pkt 4 A otrzymuje brzmienie: IV a Filia Szko³y Podstawowej
w Szczytnikach Duchownych stopieñ organizacyjny I  III.
Uczêszczaæ do niej bêd¹ dzieci z miejscowoci Dalki,
5) w pkt V A za³¹cznika po wymienionych tam miejscowociach dodaje siê miejscowoci: Braciszewo, Piekary, Skiereszewo.
§2. W wyniku dokonanych zmian, o których mowa w §1
plan sieci szkó³ podstawowych, gimnazjum Gminy Gniezno
oraz obwody tych szkó³ okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem up³ywu 14 dni od
jej og³oszenia w Wojewódzkim Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnienie
() Marek S³omczewski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVII/121/2004
Rady Gminy Gniezno
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

PLAN SIECI SZKÓ£ PODSTAWOWYCH GMINY GNIEZNO ORAZ OBWODY SZKÓ£.
I. Szko³a Podstawowa w Golinowie Gmina Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  VI. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Golinowo, £abiszynek, Pszczyn.
II. Szko³a Podstawowa w Jankowie Dolnym Gmina Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  VI. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Jankowo Dolne, Jankówko, Lulkowo, Strzy¿ewo Paczkowe, Kalina, Kalina, Strzy¿ewo Ko-

cielne, Ganina, Strzy¿ewo Smyk, Dêbowiec, Wierzbiczny,
We³nica.
III. A Filia Szko³y Podstawowej w Jankowie Dolnym w Strzy¿ewie Smykowym Gmina Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  III. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Strzy¿ewo Smykowe, Strzy¿ewo
Kocielne, Ganina, Dêbówiec.
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III. Szko³a Podstawowa w Modliszewku Gmina Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  VI. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Modliszewko, Dêb³owo, Brody,
Modliszewo.

Stopieñ organizacyjny I  III. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Mnichowo, Dalki.
V. Szko³a Podstawowa w Zdziechowie Gmina Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  VI. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Zdziechowa, Obórka, Kopyd³owo,
Pyszczynek, Napoleonowo, M¹czniki, Bojanice.

IV.Szko³a Podstawowa w Szczytnikach Duchownych Gmina
Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  VI. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Szczytniki Duchowne, Wola Skorzêcka, Kujawki, Osiniec,(czêæ),Wierzbiczny (czêæ).

V. A Filia Szko³y Podstawowej w Zdziechowie, w Oborze
Gmina Gniezno.
Stopieñ organizacyjny I  III. Uczêszczaæ do niej bêd¹
dzieci z miejscowoci: Obora oraz czêæ miejscowoci
Dêbnica i Braciszewo, Piekary, Skiereszewo.

IV.A Filia Szko³y Podstawowej w Szczytnikach Duchownych, w Mnichowi Gmina Gniezno.

1800
UCHWA£A Nr 281 RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodów g³osowania w szpitalach na terenie miasta Konina dla
przeprowadzenia wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) i art. 30 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 499 z pón. zm.) - Rada Miasta Konina uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Tworzy siê obwody g³osowania do przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w szpitalach na
terenie miasta Konina i nadaj e numery:
a) Obwód g³osowania Nr 44 - Wojewódzki Szpital Zespolony
w Koninie ul. Kardyna³a S. Wyszyñskiego 1,

b) Obwód g³osowania Nr 45 - Wojewódzki Szpital Zespolony
w Koninie ul. Szpitalna 43.
2. Ustala siê, ¿e granicami obwodów oraz siedzibami
Obwodowych Komisji Wyborczych w obwodach g³osowania,
o których mowa w ust. 1 s¹ siedziby szpitali.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwa³ê podaje siê do publicznej wiadomoci
poprzez wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Koninie.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Tadeusz Wojdyñski
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UCHWA£A Nr 282 RADY MIASTA KONINA
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie nadania drodze kategorii
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 92 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) i art. 6a ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
ze zm.) w porozumieniu z zarz¹dem województwa Wielkopolskiego - Rada Miasta Konina uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Konina.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia wejcia w ¿ycie
rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia wymienionego w §1 odcinka drogi dotychczasowej kategorii drogi krajowej.

§1. Odcinek ulicy wiêtojañskiej od skrzy¿owania z ulic¹
Kolsk¹ do skrzy¿owania z ulic¹ Europejsk¹ zalicza siê do
kategorii dróg powiatowych.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Konina
() Tadeusz Wojdyñski

1802
UCHWA£A Nr XIV/105/04 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu g³osowania na obszarze Gminy i Miasta Zduny w wyborach do
Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia
2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego
(Dz.U. Nr 25, poz. 219) oraz art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 12
kwietnia 2001 r.  Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
Nr 46, poz. 499 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do
Parlamentu Europejskiego w dniu 13 czerwca 2004 r. tworzy
siê, na obszarze Gminy i Miasta Zduny obwód g³osowania
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Baszkowie.

2. Numer obwodu g³osowania, o którym mowa w ust. 1,
jego granicê i siedzibê Obwodowej Komisji Wyborczej okrela
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze Gminy i Miasta Zduny w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Andrzej Szeszycki
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIV/105/04
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

W SPRAWIE UTWORZENIA OBWODU G£OSOWANIA NA OBSZARZE GMINY I MIASTA ZDUNY
W WYBORACH DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO ZARZ¥DZONYCH NA DZIEÑ 13 CZERWCA 2004 R.
GMINA I MIASTO ZDUNY
Nr obwodu g³osowania

Granica obwodu g³osowania

4

Dom Pomocy Spo³ecznej w
Baszkowie

Siedziba Obwodowej Komisji
Wyborczej
Dom Pomocy Spo³ecznej w Baszkowie
nr 112

1803
UCHWA£A Nr XX/152/2004 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów szkó³ podstawowych i gimnazjów prowadzonych
przez Miasto i Gminê Krotoszyn
Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (jednolity tekst
Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póniejszymi zmianami), oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci szkó³ podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn wg za³¹cznika
nr 1.
§2. Ustala siê obwody szkó³ podstawowych i gimnazjów
prowadzonych przez Miasto i Gminê Krotoszyn wg za³¹cznika
nr 2.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr VII/44/99 Rady Miejskiej Krotoszyna z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
i obwodów publicznych szkó³ podstawowych i gimnazjów.
§4. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/172/2000 Rady Miejskiej
Krotoszyna z dnia 1 czerwca 2000 r. w sprawie za³o¿enia
Gimnazjum dla doros³ych w Krotoszynie.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krotoszyna.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 wrzenia 2004 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i Biuletynie Informacji Publicznej.
Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XX/152/2004
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

1. WYKAZ SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£ PODSTAWOWYCH:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nazwa placówki
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- Szko³a Podstawowa nr 3 w Krotoszynie
Szko³a Podstawowa nr 4 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ nr 1z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- Szko³a Podstawowa nr 7 w Krotoszynie
Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie
- Szko³a Filialna w Brzozie
Zespó³ Szkó³ w Benicach
- Szko³a Podstawowa w Benicach
- Szko³a Filialna we Wielousi
Szko³a Podstawowa w Biadkach
Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie
- Szko³a Podstawowa w Chwaliszewie
Szko³a Podstawowa w Gorzupi
Szko³a Podstawowa w Kobiernie
Szko³a Podstawowa w Lutogniewie
Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie
- Szko³a Podstawowa w Orpiszewie
Szko³a Podstawowa w Roszkach
Szko³a Podstawowa w winkowie

Adres szko³y
63-700 Krotoszyn Al. Powstañców Wielkopolskich 13
63-700 Krotoszyn Plac Szkolny 19
63-700 Krotoszyn ul.Sienkiewicza 9
63-700 Krotoszyn ul.W³adys³awa Jagie³³y 4
63-700 Krotoszyn ul. 23 Stycznia 20
63-700 Krotoszyn, Brzoza 1
63  700 Krotoszyn, Benice ul. Armii Krajowej 9
63  700 Krotoszyn, Wielowie ul. Krotoszyñska 10
63  714 Kobierno, Biadki ul Krotoszyñska 109
63  750 Sulmierzyce, Chwaliszew ul. Ostrowska 39
63  714 Kobierno, Gorzupia ul. Lipowa 2
63  714 Kobierno ul. Kobierska 3
63  700 Krotoszyn, Lutogniew ul. Krotoszyñska 150
63  714 Kobierno, Orpiszew ul. Szkolna 6
63  714 Kobierno, Roszki 82
63  714 Kobierno, winków 39

2. WYKAZ SIECI PUBLICZNYCH GIMNAZJÓW:
Lp
1.

Nazwa placówki
Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie

2.
3.

Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ nr 1z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
 Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie
Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie
- Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie
Zespó³ Szkó³ w Benicach
- Gimnazjum w Benicach
Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie
- Gimnazjum w Chwaliszewie
Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie
- Gimnazjum w Orpiszewie

4.
5.
6.
7.
8.

Adres gimnazjum
63-700 Krotoszyn Al. Powstañców Wielkopolskich
13
63-700 Krotoszyn ul. Zdunowska 83
63-700 Krotoszyn ul. W³adys³awa Jagie³³y 4
63-700 Krotoszyn ul. 23 Stycznia 20
63-700 Krotoszyn Plac Szkolny 19
63  700 Krotoszyn, Benice ul. Armii Krajowej 9
63-750 Sulmierzyce, Chwaliszew ul. Ostrowska 39
63  714 Kobierno, Orpiszew ul. Szkolna 6

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XX/152/2004
Rady Miejskiej w Krotoszynie
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

1. Wykaz obwodów szkó³ podstawowych na terenie Miasta
i Gminy Krotoszyn
Szko³a Podstawowa nr 1 w Krotoszynie, Al. Powstañców
Wielkopolskich 13.
Aleja Powstañców Wielkopolskich, Do mki Farne, Farna, Go³êbia, Kaliska, Kaszarska, Kociuszki, Ksiêdza Ogro-

dowskiego, Piekarska, Polna, Komiñska (od Rynku do
skrzy¿owania z ul. Mickiewicza), S³odowa (od skrzy¿owania z ul. Floriañsk¹ do ul. Komiñskiej), Wiêniów Politycznych, Kobierska, Benicka (od ul. Komiñskiej do skrzy¿owania z ul. Mickiewicza), Strumykowa, Raszkowska (strona prawa, nr parzyste), Ró¿ana, Jaminowa, Tartaczna,
Witosa, Wrzosowa, Promenada, Smoszew z wy³¹czeniem
Smoszew ul.Rolnicza.
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Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie - Szko³a Podstawowa nr 3 w Krotoszynie,
Plac Szkolny 19.
Parkowa, Spacerowa, Robotnicza, Wspólna, Pogodna, Promienista, Winiowa, Glinki, Zielona, Spartañska, Sportowa, Liliowa, Kwiatowa, Stawna, wiêtego Antoniego,
G³owackiego, Szkolna, Ostrowska, Sosnowa, Ludowa, Kamienna, Plac Szkolny, Gorzupska, Piaskowa, Do¿ynkowa,
Zmys³owska, Grzegorzewska, Makowa, Modra, Sulmierzycka, Rolnicza, Chwaliszewska, Pszenna, ¯niwna, l¹ska, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Mazowiecka, Wielkopolska, Ceglarska, Okrê¿na (od ul. Ceglarskiej do ul. l¹skiej), Tulipanowa, Wiosenna, Gorzupia ul. Krotoszyñska
(od pocz¹tku do rzeki Czarna Woda), Smoszew ul.
Rolnicza, Beskidzka, S³owiañska (od ul. wiêtokrzyskiej
do ul. Ceglarskiej), Sudecka, wiêtokrzyska (od ul. S³owiañskiej do ul. Bractwa Kurkowego), Tatrzañska, Bractwa
Kurkowego, Wiewiórowskiego (od ul. Ceglarskiej do ul.
Sulmierzyckiej).

Szko³a Podstawowa nr 4 w Krotoszynie, ul. Sienkiewicza
9.
Zdunowska, Klasztorna, Popie³uszki, Park Wojska Polskiego, Plac Wolnoci, Piastowska, Podgórna, Poprzeczna,
Rynek, Rynkowa, Sienkiewicza, Rawicka, W¹ska, Woskowa, Zacisze, Zamkowy Folwark, Plac Targowy, Kobyliñska
(do pierwszego wiaduktu kolejowego), S³odowa (od ul.
Sienkiewicza do ul. Floriañskiej), Ma³y Rynek, Floriañska,
56 Pu³ku Piechoty Wlkp., Targowa, Rynek - Ratusz, Osusz,
Salnia, Poboczna, Spichrzowa, Garncarska, Studzienna,
Nowa, Krótka, Skona, Staszica, Zamkowa, Ko³³¹taja,
M³yñska, £¹kowa, Doktora Bolewskiego, wiêtokrzyska
(od ul. M³yñskiej do ul. S³owiañskiej), Wiewiórowskiego
(od ul. Doktora Bolewskiego do ul. Ceglarskiej), Karbowiaka, Klonowicza, ¯wirowa, Okólna, Bukówko, Konarzewska, Transportowa, Gajowa, Lena, Asnyka, Jasna, Lecha,
Czecha, Rusa, Langiewicza, Konopnickiej, Orkana, Orzeszkowej, Tuwima, Kopernika, Reymonta, S³owackiego, Reja,
£ukasiewicza, S³owiañska (od ul. Doktora Bolewskiego do
ul. wiêtokrzyskiej), Armii Krajowej, Bohaterów Monte
Cassino, Batalionów Ch³opskich, Majora Hubala, Tyczyñskiego, Miko³ajczyka, Jag³y, Karpacka, Okrê¿na (od ul.
l¹skiej do koñca).
Zespó³ Szkó³ Nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi w Krotoszynie - Szko³a Podstawowa nr 7 w Krotoszynie, ul.
W³adys³awa Jagie³³y 4.
Szosa Benicka, Chopina, W³adys³awa Jagie³³y, Kobyliñska
(od pierwszego wiaduktu kolejowego do koñca), Ptasia,
Krotoskiego, Genera³a Grudzielskiego, Osadnicza, Pó³wiejska, Rozdra¿ewskich, Rybia, S³owicza, Samulskiego,
S³oneczna, ciegiennego, Wojciechowskiego, ¯abia, ¯urawia, £anowa, Wierzbiêty, Ga³eckiego, Akacjowa, Malinowa, Poziomkowa, Jab³oniowa, Nabzdyka, Owocowa,
Czereniowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Morelowa, Jarzêbinowa, Urbanowicz, Kar³owicza, Szymanowskiego, Paderewskiego, Ch³apowskiego, Umiñskiego, Madaliñskiego,

Ogrodowa, Gronowa, Miodowa, Towarowa, Sadowa,
Wieniawskiego, Moniuszki, Stwosza, Karowa, Jod³owa,
Matejki, Che³moñskiego, Wyspiañskiego, Kossaka, Kolberga, Boja - ¯eleñskiego, Kurpiñskiego, Spokojna, Rataja,
Pawia, Magazynowa.
Szko³a Podstawowa nr 8 w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20.
Fabryczna, Narutowicza, Kasprzaka, Klemczaka, Komiñska (od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do koñca), Lelewela, Mas³owskiego, Mickiewicza, Marsza³ka Pi³sudskiego,
Ofiar Katynia, Benicka (od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza
do koñca), Majora Pukackiego, 1 Stycznia, 23 Stycznia,
Jastrzêbia, Biskupa Kozala, Pó³nocna, Przemys³owa, Kopieczki, Wiejska, Raszkowska (strona lewa, nr nieparzyste), Osiedle Korczaka, Osiedle Genera³a Sikorskiego,
Osiedle D¹browskiego, Osiedle Szarych Szeregów, Sowiñskiego, Konstytucji 3 Maja, Waryñskiego, Kiliñskiego,
Libelta, Rysia, Dworcowa, Bo¿acin (od kl. I), Brzoza (od kl.
IV do VI), Nowy Folwark (od kl. IV do VI).

Szko³a Filialna w Brzozie: Brzoza, Nowy Folwark
(od kl. I do III).

Zespó³ Szkó³ w Benicach - Szko³a Podstawowa w Benicach, ul.Armii Krajowej 9.
Benice, Raciborów, Ustków, Wielowie (od kl. IV do VI),
Unis³aw (od kl. IV do VI), Wronów (od kl. IV do VI).

Szko³a Filialna we Wielowsi: Wielowie, Unis³aw, Wronów
(od kl. I do III).

Szko³a Podstawowa w Biadkach, ul. Krotoszyñska 109.
Biadki.

Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie - Szko³a Podstawowa
w Chwaliszewie, ul. Ostrowska 39.
Chwaliszew.

Szko³a Podstawowa w Gorzupi, ul. Lipowa 2.
Gorzupia.

Szko³a Podstawowa w Kobiernie, ul. Kobierska 3.
Kobierno, Durzyn, Tomnice, Ró¿opole.

Szko³a Podstawowa w Lutogniewie, ul. Krotoszyñska 150.
Lutogniew, Wró¿ewy, Dzier¿anów, Romanów.
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Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie - Szko³a Podstawowa w Orpiszewie, ul. Szkolna 6.

pierwszego wiaduktu kolejowego), Ma³y Rynek, Floriañska, 56 Pu³ku Piechoty Wlkp., Targowa, Osusz, Salnia.

Orpiszew, Jasne Pole, Jasne Pole £ówkowiec, Baszyny,
Baszyny Ugrzele, Baszyny Witki, Duszna Górka (od nr 1 do
nr 12), Duszna Górka Sêdziszew, Janów (od nr 9 do
koñca).

3) Zespó³ Szkó³ nr 1 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie - Gimnazjum nr 3 w Krotoszynie, ul. W³adys³awa Jagie³³y 4.

Szko³a Podstawowa w Roszkach, Roszki 82.
Roszki, Roszki Bór, Roszki Odrodzenie, Roszki Ryczków,
Roszki Soko³ówka, Roszki Stare Budy, Roszki Teresiny,
Brzezinka, D¹browa, Jastrzêbiec, Jelonek, Roszki Mi³owiec, Rozdra¿ewek, Stary Las.

Szko³a Podstawowa w winkowie, winków 39.
winków, Duszna Górka (od nr 13 do koñca), Janów (od
nr 1 do 8).
2. Wykaz obwodów gimnazjów na terenie Miasta i Gminy
Krotoszyn.
1) Gimnazjum nr 1 w Krotoszynie, Al. Powstañców Wielkopolskich 13.
Aleja Powstañców Wielkopolskich, Ksiêdza Ogrodowskiego, Domki Farne, Go³êbia, Kaliska, Kaszarska, Kociuszki,
Komiñska (od Rynku do skrzy¿owania z ul Mickiewicza),
Piekarska, Polna, Witosa, Wrzosowa, Benicka (od ul. Komiñskiej do skrzy¿owania z ul. Mickiewicza), Jaminowa,
Kobierska, Raszkowska (strona prawa, nr parzyste), Ró¿ana, S³odowa, Strumykowa, Tartaczna, Wiêniów Politycznych, Farna, Garncarska, Krótka, Nowa, Piastowska (od
pocz¹tku do ul. Garncarskiej i do ul. W¹skiej), Poboczna,
Rynek (strona pó³nocna i wschodnia 8 - 25), Spichrzowa,
Studzienna, Skona, Promenada, Smoszew (z wy³¹czeniem Smoszew ul. Rolnicza).
2) Gimnazjum nr 2 w Krotoszynie, ul. Zdunowska 83.
Staszica, Zamkowa, Ko³³¹taja, M³yñska, £¹kowa, Doktora
Bolewskiego, wiêtokrzyska (od ul. M³yñskiej do ul.S³owiañskiej), Wiewórowskiego (od ul. Doktora Bolewskiego
do ul. Ceglarskiej), Karbowiaka, Klonowicza, Zdunowska,
¯wirowa, Okólna, Bukówko, Konarzewska, Transportowa,
Gajowa, Kopernika, Reymonta, S³owackiego, Reja, £ukasiewicza, Rawicka, S³owiañska (od ul. Doktora Bolewskiego do ul. wiêtokrzyskiej), Armii Krajowej, Bohaterów
Monte Casino, Batalionów Ch³opskich, Majora Hubala,
Tyczyñskiego, Miko³ajczyka, Jag³y, Lena, Jasna, Lecha,
Czecha, Rusa, Langiewicza, Konopnickiej, Orkana, Orzeszkowej, Tuwima, Asnyka, Karpacka, Okrê¿na (od ul. l¹skiej do koñca), Klasztorna, Popie³uszki, Park Wojska Polskiego, Plac Wolnoci, Piastowska (od ul. W¹skiej i ul.
Garncarskiej do koñca), Podgórna, Poprzeczna, Rynek
(strona zachodnia od nr 1 do 7 i po³udniowa od nr 26 do
koñca), Rynkowa, Sienkiewicza, W¹ska, Woskowa, Zacisze, Plac Targowy Zamkowy Folwark, Kobyliñska (do

Szosa Benicka, Chopina, W³adys³awa Jagie³³y, Kobyliñska
(od pierwszego wiaduktu kolejowego do koñca), Ptasia,
Krotoskiego, Genera³a Grudzielskiego, Osadnicza, Pó³wiejska, Rozdra¿ewskich, Rybia, S³owicza, Samulskiego,
S³oneczna, ciegiennego, Wojciechowskiego, ¯abia, ¯urawia, £anowa, Wierzbiêty, Ga³eckiego, Akacjowa, Malinowa, Poziomkowa, Jab³oniowa, Nabzdyka, Owocowa,
Czereniowa, Agrestowa, Porzeczkowa, Morelowa, Jarzêbinowa, Urbanowiczówny, Kar³owicza, Szymanowskiego,
Paderewskiego, Ch³apowskiego, Umiñskiego, Madaliñskiego, Ogrodowa, Gronowa, Miodowa, Towarowa, Sadowa,
Wieniawskiego, Moniuszki, Stwosza, Karowa, Jod³owa,
Matejki, Che³moñskiego, Wyspiañskiego, Kossaka, Kolberga, Boja - ¯eleñskiego, Kurpiñskiego, Spokojna, Rataja,
Pawia, Magazynowa, Lutogniew, Wró¿ewy, Dzier¿anów,
Romanów.
4) Gimnazjum nr 4 w Krotoszynie, ul. 23 Stycznia 20.
Fabryczna, Narutowicza, Kasprzaka, Klemczaka, Komiñska (od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza do koñca), Lelewela, Mas³owskiego, Mickiewicza, Marsza³ka Pi³sudskiego,
Ofiar Katynia, Benicka (od skrzy¿owania z ul. Mickiewicza
do koñca), Majora Pukackiego, 1 Stycznia, 23 Stycznia,
Jastrzêbia, Biskupa Kozala, Pó³nocna, Przemys³owa, Kopieczki, Wiejska, Raszkowska (strona lewa, nr nieparzyste), Osiedle Korczaka, Osiedle Genera³a Sikorskiego,
Osiedle D¹browskiego, Osiedle Szarych Szeregów, Sowiñskiego, Konstytucji 3 Maja, Waryñskiego, Kiliñskiego,
Libelta, Rysia, Dworcowa, Brzoza, Nowy Folwark, Bo¿acin,
Kobierno, Durzyn, Tomnice, Ró¿opole.
5) Zespó³ Szkó³ nr 2 z Oddzia³ami Integracyjnymi
w Krotoszynie  Gimnazjum nr 5 w Krotoszynie.
Parkowa, Spacerowa, Robotnicza, Wspólna, Pogodna, Promienista, Winiowa, Glinki, Zielona, Spartañska, Sportowa, Liliowa, Kwiatowa, Stawna, wiêtego Antoniego,
G³owackiego, Szkolna, Ostrowska, Sosnowa, Ludowa,
Kamienna, Plac Szkolny, Gorzupska, Piaskowa, Do¿ynkowa, Zmys³owska, Grzegorzewska, Makowa, Modra, Sulmierzycka, Rolnicza, Chwaliszewska, Pszenna, ¯niwna,
l¹ska, Pomorska, Kujawska, Mazurska, Mazowiecka,
Wielkopolska, Ceglarska, Okrê¿na (od ul. Ceglarskiej do ul.
l¹skiej), Tulipanowa, Wiosenna, Smoszew ul. Rolnicza, Beskidzka, S³owiañska (od ul. wiêtokrzyskiej do ul.
Ceglarskiej), Sudecka, wiêtokrzyska (od ul. S³owiañskiej
do ul. Bractwa Kurkowego), Tatrzañska, Bractwa Kurkowego, Wiewiórowskiego (od ul. Ceglarskiej do ul. Sulmierzyckiej), Gorzupia, winków, Duszna Górka (od nr 13 do
koñca), Janów (od nr 1 do 8).
6) Zespó³ Szkó³ w Benicach: - Gimnazjum w Benicach,
ul.Armii Krajowej 9.
Benice, Raciborów, Ustków, Wielowie, Unis³aw, Wronów.
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7) Zespó³ Szkó³ w Chwaliszewie - Gimnazjum w Chwaliszewie ul. Ostrowska 39.

Orpiszew, Jasne Pole, Jasne Pole £ókowiec, Baszyny,
Baszyny Ugrzele, Baszyny, Witki, Duszna Górka (od nr 1
do nr 12), Duszna Górka Sêdziszew, Janów (od nr 9 do
koñca), Roszki, Roszki Bór, Roszki Odrodzenie, Roszki
Ryczków, Roszki Soko³ówka, Roszki Stare Budy, Roszki
Teresiny, Brzezinka, D¹browa, Jastrzêbiec, Jelonek, Roszki Mi³owiec, Rozdra¿ewek, Stary Las.

Chwaliszew, Biadki.
8) Zespó³ Szkó³ w Orpiszewie - Gimnazjum w Orpiszewie,
ul. Szkolna 6.

1804
UCHWA£A Nr XV/111/04 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie stawek op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego
Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216, poz. 1826, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i 721 i Nr 200, poz. 1953) uchwala siê co
nastêpuje:

§1. Uchwa³a okrela dla dróg, których zarz¹dc¹ jest Gmina
Tuliszków wysokoæ stawek op³ata za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego w celu:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione
w pkt 1 - 3.
m2

powierzchni pasa drogowe§2. 1. Stawka op³aty za 1
go zajêtej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
wynosi, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3:
1) 0,50 z³  za zajêcie 1 m2 jezdni albo chodnika,
2) 0,30 z³  za zajêcie 1 m2 pobocza albo pasa zieleni,
3) 0,20 z³  za zajêcie 1 m2 innego elementu pasa drogowego.
2. Stawka op³aty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajêtej w celu prowadzenia robót polegaj¹cych na wykonaniu
przy³¹czy do budynków mieszkalnych wynosi 0,15 z³.

3. Stawka op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego wynosi:
1) 2,50 z³  w przypadku, gdy liczba metrów kwadratowych
zajêtej powierzchni pasa drogowego przekracza 25% i nie
przekracza 50% szerokoci jezdni,
2) 5,00 z³  w przypadku, gdy liczba metrów kwadratowych
zajêtej powierzchni pasa drogowego przekracza 50% szerokoci jezdni,
3) 10,00 z³  w przypadku ca³kowitego zajêcia jezdni.
§3. Roczna stawka op³aty za 1 m2 powierzchni pasa
drogowego zajêtej w celu, o którym mowa w §1 pkt 2, przez
rzut poziomy urz¹dzenia infrastruktury technicznej wynosi
150 z³.
§4. Stawka op³aty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajêtej w celu, o którym mowa w §1 pkt 3, przez rzut poziomy
obiektu budowlanego albo powierzchni reklamy wynosi 1,00
z³.
§5. Stawka op³aty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajêtej, na prawach wy³¹cznoci, w celach innych ni¿ wymienione w §1 pkt 1  3, a zw³aszcza pod parkingi, wynosi:
1) 0,30 z³  za zajêcie 1 m2 jezdni albo chodnika,
2) 0,20 z³  za zajêcie 1 m2 pobocza.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Tuliszkowa.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Tuliszkowie
() Zbigniew Gradecki.
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1805
UCHWA£A Nr XIX/103/04 RADY POWIATU W OSTRZESZOWIE
z dnia 23 kwietnia 2004 r.
w sprawie wysokoci stawek op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest Zarz¹d Powiatu,
na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
Na podstawie art. 12 pkt 7 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póniejszymi zmianami) oraz art.
40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póniejszymi zmianami)
w zwi¹zku z art. 1 pkt 40 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 200, poz. 1953) Rada
Powiatu w Ostrzeszowie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogowego drogi powiatowej, w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
1) za zajêcie jezdni do 20% szerokoci

3,00 z³.

2) za zajêcie jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci
5,00 z³.
3) za zajêcie jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego jej zajêcia
8,00 z³.
4) za zajêcie chodników, poboczy, cie¿ek rowerowych
3,00 z³.
5) za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego
2,00 z³.
6) zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24 godziny
jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez 1 dzieñ.
§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczonego urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego:
1) na drogowym obiekcie in¿ynierskim (np.: most, przepust,
k³adka itp.)
200,00 z³.
2) w obszarze zabudowanym

40,00 z³.

3) poza obszarem zabudowanym

15,00 z³.

2. Przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych, stawki, o których
mowa w ust. 1, 2, 3 ulegaj¹ zmniejszeniu o 50%.
3. Roczne stawki op³at okrelone w ust. 1, 2, 3 obejmuj¹
pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim i s¹
naliczane ka¿dorazowo z pocz¹tkiem roku.
4. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznej stawki
op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie in¿ynierskim, w przypadku, gdy wnioskodawca wystêpuje w trakcie roku kalendarzowego.
5. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 1
miesi¹c, jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez 1
miesi¹c.
§3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego drogi powiatowej, w celu umieszczenia w pasie
drogowym obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
w wysokoci - 0,50 z³. za 1 m2 powierzchni pasa drogowego
zajêtej przez rzut poziomy obiektu budowlanego.
§4. 1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1 m2
pasa drogowego w celu mieszczenia w pasie drogowym
reklam, w wysokoci 2,00 z³. za l m2 powierzchni reklamy.
2. Dla reklam wietlnych i podwietlanych stawkê okrelon¹ w ust. 1 podwy¿sza siê o 100%.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
w Ostrzeszowie.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Bo¿ena Sitek
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UCHWA£A Nr XIX/109/04 RADY POWIATU W JAROCINIE
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³at za usuniêcie z drogi pojazdu i parkowanie go
na wyznaczonym parkingu strze¿onym
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pón. zmianami) oraz art.
130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515
z pón. zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwala siê cennik op³at za usuwanie z drogi pojazdów , na koszt w³aciciela i parkowanie ich na wyznaczonym
parkingu strze¿onym, na podstawie decyzji policji lub innych
uprawnionych do kontroli kierowców i pojazdów organów
wymienionych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo
o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz.
515 z pón. zmianami) i ustawie z dnia 6 wrzenia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 1371 z pón.
zmianami).

§2. Wysokoæ op³at za usuwanie z drogi poszczególnych
kategorii pojazdów i parkowanie ich na wyznaczonym parkingu strze¿onym okrela za³¹cznik do uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
W tym samym dniu traci moc uchwa³a Nr II/32/2002 Rada
Powiatu w Jarocinie z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
wysokoæ op³at za usuniêcie z drogi pojazdu i parkowanie go
na wyznaczonym parkingu strze¿onym.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Czes³aw Robakowski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/109/04
Rady Powiatu Jarociñskiego
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

WYSOKOÆ OP£AT ZA USUWANIE Z DROGI POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII POJAZDÓW
I PARKOWANIE ICH NA WYZNACZONYM PARKINGU STRZE¯ONYM.
L.p.
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Opis us³ugi
Pojazdy o masie ca³kowitej do 3,5 t
Dojazd i powrót holownika
Holowanie lub przewóz*
Za³adunek i roz³adunek ( razem )*
Us³ugi dodatkowe*
Dodatek nocny albo niedzielny i wi¹teczny
Op³ata za parking ( za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê )*
Pojazdy o masie ca³kowitej powy¿ej 3,5t do 12 t
Dojazd i powrót holownika
Holowanie lub przewóz*
Za³adunek i roz³adunek ( razem )*
Us³ugi dodatkowe*
Dodatek nocny albo niedzielny i wi¹teczny
Op³ata za parking ( za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê )*
Pojazdy o masie ca³kowitej powy¿ej 12t
Dojazd i powrót holownika
Holowanie lub przewóz *
Holowanie lub przewóz naczepy, autobusu *
Holowanie zespo³u z ³adunkiem *
Za³adunek i roz³adunek ( razem )*
Us³ugi dodatkowe*

Cena brutto
2,50 z³/km
3,00 z³/km
90 z³
90 z³/h
+25% w/w stawek
10,00 z³
4,00 z³/km
6,00 z³/km
130 z³
110 z³/h
+25% w/w stawek
20 z³
4,00 z³/km
9,00 z³/km
10,00 z³/km
14,00 z³/km
180 z³
200 z³/h
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7
Dodatek nocny albo niedzielny i wi¹teczny
+25% w/w stawek
8
Op³ata za parking ( za ka¿d¹ rozpoczêt¹ dobê ) *
25 z³
Rycza³t za wyjazd do miejsca zdarzenia drogowego oraz holowanie (stosowany w przypadku
kiedy op³aty z w/w poz. 1 i 2 wynios¹ mniej jak ni¿ej wymienione kwoty)
1
Od godz.6.00 do godz. 22.00
50 z³
2
Od godz. 22.00 do godz.6.00
70 z³

a) wyci¹ganie pojazdu z pobocza, rowu, skarpy, lasu,

*op³atê za za³adunek i roz³adunek, us³ugi dodatkowe oraz
za parking dla pojazdu przewo¿¹cego towary niebezpieczne
podwy¿sza siê o 25%.

b) przygotowanie pojazdu do holowania lub za³adunku,
c) dodatkowe zabezpieczenie pojazdu podczas holowania lub postoju do 1 godziny.

Uwaga!
1. Pozycja pt. us³ugi dodatkowe obejmuje takie czynnoci
jak:

2. Dodatek nocny mo¿e byæ doliczony za us³ugê wykonywan¹ w godzinach od 22.00 do 6.00.

1807
UCHWA£A Nr XVIII/82/2004 RADY POWIATU MIÊDZYCHODZKIEGO
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany statutu powiatu
Na podstawie art. 12 pkt 1 art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (j.t. Dz.U. Nr 142
poz. 1592 z pón. zmianami) Rada Powiatu uchwala, co
nastêpuje:

§1. W Statucie Powiatu Miêdzychodzkiego stanowi¹cym
za³¹cznik do Uchwa³y Nr XXIII/132/2001 Rady Powiatu Miêdzychodzkiego z dnia 20 wrzenia 2001 r. (Dz.Urz. Woj. Wlkp.
Nr 184 poz. 3073 z póniejszymi zmianami) wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:

2. W §87
wyrazy  - w terminie 3 dni od daty podpisania protoko³u -  zastêpuje siê wyrazami  - w terminie 7 dni
od daty podpisania protoko³u - .
§2. Pozosta³a treæ statutu pozostaje bez zmian.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. W §84 ust. 1
wyrazy  - w terminie 7 dni od daty jej zakoñczenia - 
zastêpuje siê wyrazami  - w terminie 14 dni od daty jej
zakoñczenia - .

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Jacek Kaczmarek
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1808
UCHWA£A Nr SO 9/4-P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 marca 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem nr 5/01 z dnia 14 lutego
2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹cy Teresa Marczak,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia
7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity z 2001 r., Dz.U. Nr 55, poz. 577) oraz art. 115
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy
Grabów nad Prasn¹ wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta
i Gminy Grabów nad Prosn¹ dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XII/94/2004 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn¹ z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹ na rok 2004,
- informacjê Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹ o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach 2003-2010, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na koniec danego
roku) w latach 2003-2010,

Ze sprawozdania Rb - Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003 wynika, ¿e na dzieñ 31 grudnia roku 2003 Gmina
posiada³a zad³u¿enie z tytu³u kredytów i po¿yczek w kwocie
2.722.453 z³. Wg przed³o¿onej prognozy zad³u¿enia z tytu³u
kredytów i po¿yczek na koniec 2003 r. wynios³o 2.722.300 z³.
£¹czna kwota d³ugu do prognozowanych dochodów ogó³em
w latach 2003 - 2010 przedstawia siê nastêpuj¹co:
2003

26,24%

2004

37,69%

2005

26,09%

2006

17,60%

2007

11,28%

2008

7,16%

2009

3,19%

2010

0%

Oznacza to, ¿e w latach 2003 - 2010 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
roku dochodów, czym zostanie spe³niony warunek okrelony
w art. 114 ustawy o finansach publicznych.
£¹czne kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami
w porównaniu do prognozowanych dochodów w latach 2004
- 2010 na dzieñ wydania opinii stanowiæ bêd¹:
2004

10,16%

- sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2003.

2005

14,05%

2006

11,39%

2007

8,51%

Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 9.326.635 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
10.369.421 z³. Deficyt bud¿etowy na 2004 r. ustalony zosta³
w kwocie 1.042.786 z³. Przychody z kredytu d³ugoterminowego zaplanowano w kwocie 1.180.000 z³. W 2004 r. zaplanowane zosta³y sp³aty rat kredytów i po¿yczek w kwocie 387.214
z³ (wg informacji o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w kwocie
387.300 z³), których sp³ata dokonywana bêdzie z dochodów
w³asnych gminy.

2008

6,08%

2009

5,46%

2010

4,36%

i tym samym nie przekrocz¹ 15% planowanych w tych
latach dochodów bud¿etu Gminy. Spe³nia to wymóg okrelony w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
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Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Poz. 1808, 1809

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

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak

1809
UCHWA£A Nr S0 8/5-P/KA/O4 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU.
z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Kominek deficytu bud¿etowego na rok 2004
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniony zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r.
oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w sprawie opinii
o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Kominek deficytu
bud¿etowego na rok 2004 wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Kominek
deficytu bud¿etowego na rok 2004 dokonano w oparciu
o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr X/81/04 Rady Gminy Kominek z dnia 17
lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Kominek na 2004 r. ze zm.
- Informacjê gminy Kominek o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2003 - 2009 oraz prognozê dochodów, wydatków
oraz d³ugu (wg stanu na koniec danego roku) w latach
2003 - 2009,

- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce / deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 10.007.253 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
10.554.807z³. ród³em sfinansowania deficytu bud¿etowego
w wysokoci 547.554 z³ bêd¹ przychody z po¿yczki i kredytu
bankowego w ³¹cznej wysokoci 612.000 z³. W 2004 r. przewidywane s¹ sp³aty rat kredytów i po¿yczek w wysokoci
64.446 z³. Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane
w uchwale bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu przychodami z po¿yczki jest realne do pozyskania, zwa¿ywszy na
fakt, ¿e d³ug Gminy nie przekroczy progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.), a ³¹czna
kwota zobowi¹zañ wraz z nale¿nymi odsetkami, przypadaj¹cymi do sp³aty w latach 2004 -2008 na dzieñ wydania opinii
nie przekroczy 15% planowanych dochodów.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y
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1810
UCHWA£A Nr S0 8/8-P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 23 marca 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kominek
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniony zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r
oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu Gminy Kominek wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kominek dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr X/81/04 Rady Gminy Kominek z dnia 17
lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
Kominek na 2004 r. ze zm.
- Informacjê gminy Kominek o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2003 - 2009 oraz prognozê dochodów, wydatków
oraz d³ugu (wg stanu na koniec danego roku) w latach
2003 - 2009,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,
W bud¿ecie Gminy na 2004 r. zaplanowano dochody
bud¿etowe w wysokoci 10.007.253 z³ wydatki bud¿etowe
w wysokoci 10.554.807 z³. Deficyt bud¿etowy w wysokoci

547.554 z³ sfinansowany bêdzie po¿yczkami i kredytem bankowym.
Ze sprawozdania o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku
2003 wynika, ¿e ³¹czna kwota zobowi¹zañ gminy Kominek
na koniec 2003 r. wynosi³a 344.000 z³. Zobowi¹zania obejmowa³y zad³u¿enie z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
W 2004 r. Gmina Kominek planuje przychody z kredytów
i po¿yczek w wysokoci 612.000 z³. Z przedstawionej prognozy
d³ugu oraz ze sprawozdawczoci bud¿etowej wynika, ¿e Gmina
nie udzieli³a porêczeñ, gwarancji ani nie emitowa³a papierów
wartociowych. Planowane rozchody bud¿etowe (sp³aty kredytów i po¿yczek) wynosz¹ 64.446 z³.
£¹czna kwota d³ugu Gminy w latach 2004 - 2008 na koniec
danego roku bud¿etowego w stosunku do prognozowanych
dochodów przedstawia siê nastêpuj¹co.
2004

8,9%,

2005

7,2%,

2006

5,7%.

2007

3,7%,

2008

2,0%.

Wobec tego, ze w latach 2004 - 2008 na koniec danego
roku prognozowany d³ug nie przekroczy 60 % planowanych
w danym roku dochodów bud¿etowych zostanie spe³niony
warunek okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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1811
UCHWA£A Nr SO 9/8-D/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Miasto
Ostrów Wielkopolski deficytu bud¿etowego na rok 2004,
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniony zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r.
oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 12 grudnia 2001 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Teresa Marczak,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148), o mo¿liwoci sfinansowania
przez Miasto Ostrów Wielkopolski deficytu bud¿etowego na
rok 2004 wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny mo¿liwoci sfinansowania przez Miasto Ostrów
Wielkopolski deficytu bud¿etowego na rok 2004 dokonano
w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XVIII/257/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na rok 2004,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004-2011,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003.

Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 87.416.344 z³, wydatki bud¿etowe w wysokoci 90.416.344 z³, deficyt bud¿etowy w wysokoci 3.000.000
z³. Rada Miejska jako ród³o sfinansowania deficytu wskaza³a
przychody ze sprzeda¿y obligacji komunalnych w kwocie
6.500.000 z³. W 2004 r. Planuje siê rozchody bud¿etu w kwocie
3.500.000 z³ z tytu³u wykupu obligacji V emisji. Wykup obligacji realizowany bêdzie z dochodów w³asnych. Wed³ug
oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale bud¿etowej
ród³o sfinansowania deficytu przychodami ze sprzeda¿y
papierów wartociowych jest realne do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ze d³ug Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych i planowanych do zaci¹gniêcia zobowi¹zañ w latach 2004-2011 nie
przekroczy progu okrelonego przepisem art. 114 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów
i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at kwot wynikaj¹cych
z udzielonych przez jednostki samorz¹du terytorialnego porêczeñ wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów i po¿yczek
oraz nale¿nych odsetek i dyskonta, a tak¿e przypadaj¹cych
w danym roku bud¿etowym wykupów papierów wartociowych w latach 2004 - 2011 na dzieñ wydania opinii nie
przekracza 15% planowanych dochodów.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwa³ê.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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1812
UCHWA£A Nr SO 9/9 -P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 5 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów Wielkopolski
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu nr 10/2000 z dnia 8 listopada
2000 r. zmienionym zarz¹dzeniem nr 5/01 z dnia 14 lutego
2001 r. oraz nr 14/2001 z dnia 12 grudnia 2001 r. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Teresa Marczak,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst
jednolity z 2001 r., Dz.U. nr 55, poz. 577) oraz art. 115 ust. 1
pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.), o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów Wielkopolski wyra¿a
opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów
Wielkopolski dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XVIII/257/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia
bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2004 rok,
- informacjê miasta o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2004 - 2011, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
(wg stanu na koniec danego roku) w latach 2004 - 2011,
- sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003.
Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 87.416.344 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
90.416.344 z³, deficyt bud¿etowy w kwocie 3.000.000 z³.
W 2004 r. zaplanowany zosta³ wykup obligacji w kwocie 3.500.000
z³, który dokonywany bêdzie z dochodów w³asnych miasta.
Deficyt sfinansowany zostanie przychodami ze sprzeda¿y papierów wartociowych (obligacji) w kwocie 6.500.000 z³.
Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003 wynika, ¿e na dzieñ 31 grudnia roku 2003 Miasto
posiada³o zad³u¿enie ogó³em w kwocie 42.018.936 z³. z tego
z tytu³u papierów wartociowych (obligacji) w wysokoci
42.000.000 z³ oraz z tytu³u przyjêtych depozytów w kwocie
18.936 z³. Kwota d³ugu na koniec 2003 r. do wykonanych

dochodów bud¿etu za 2003 r. stanowi 47,28%. £¹czna kwota
d³ugu do prognozowanych dochodów ogó³em w latach 2004
- 2011 przedstawia siê nastêpuj¹co:
2004

5148%

2005

45,42%

2006

42,04%

2007

35,68%

2008

24,11%

2009

12,81%

2010

6,06%

2011

0%

Oznacza to, ¿e w latach 2004 - 2011 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
roku dochodów, co spe³nia warunek okrelony w art. 114
ustawy o finansach publicznych.
£¹czne kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek oraz potencjalnych sp³at
kwot wynikaj¹cych z udzielonych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego porêczeñ wraz z nale¿nymi odsetkami od tych
kredytów i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek i dyskonta,
a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów
papierów wartociowych w porównaniu do prognozowanych
dochodów w latach 2004 - 2011 na dzieñ wydania opinii
stanowiæ bêd¹:
2004

7,45%

2005

10,16%

2006

7,44%

2007

10,01%

2008

14,33%

2009

13,45%

2010

8,11%

2011

7,53%

i tym samym nie przekrocz¹ 15% planowanych w tych
latach dochodów bud¿etu Miasta. Spe³nia to wymóg okrelony w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
Do wyliczenia wskanika z art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2004 - 2011 przyjêto równie¿ kwotê
500.000 z³ wynikaj¹c¹ z planowanych do zaci¹gniêcia kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie niedoboru bud¿etowego w ci¹gu roku.
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W przedstawionej prognozie kwotê krótkoterminowego
kredytu w wysokoci 500.000 z³ doliczono do d³ugu na koniec
roku w latach 2004 - 2010. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e
kredyt krótkoterminowy stanowi¹cy ród³o finansowania niedoboru bud¿etowego w ci¹gu roku wp³ynie na wysokoæ
d³ugu gminy tylko wtedy gdy nie zostanie sp³acony na dzieñ
31 grudnia roku bud¿etowego
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e z przedstawionej prognozy
dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 2004 - 2011,
planowane wydatki bud¿etowe w latach 2008 -2009 mog¹
okazaæ siê niewystarczaj¹ce na zabezpieczenie bie¿¹cych zadañ gminy. Poziom wydatków bie¿¹cych na r. 2004 ustalony
zosta³ w kwocie 78.417.954 z³, natomiast prognozowane

wydatki ogó³em roku 2008 stanowi¹ kwotê 79.187.989 z³,
w 2009 r. stanowi¹ kwotê 79.764.594 z³.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1813
UCHWA£A Nr SO 7/12-P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 13 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy i Miasta Odolanów
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego
2001 r. oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca Zofia Freitag,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Idzi Kalinowski,

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

- uchwa³ê nr XVI 11/81/2004 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie: uchwalenia
bud¿etu gminy na 2004 rok,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004 - 2007 i informacjê
gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach 2004 do 2007
Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów przes³ane przy
pimie Burmistrza z dnia 25.03.2004 r., Nr Fn 3600/02/04,
- sprawozdanie Rb - NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce / deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia roku 2003,
- sprawozdanie Rb - Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003.
Uchwalony bud¿et na 2004 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 22.017.557 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
20.258.922 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 1.758.635 z³
Rada Gminy i Miasta przeznaczy³a na sp³atê kredytu.
Z posiadanych w / w dokumentów wynika, ¿e kwota d³ugu
Gminy i Miasta z tytu³u kredytów i po¿yczek na pocz¹tek
2004 r. wynosi 5.066.700 z³. W trakcie roku 2004 planuje siê
sp³atê kredytów i po¿yczek w kwocie 1.758.635 z³. Wobec
tego, ¿e w 2004 r. Gmina i Miasto nie planuje przychodów
z tytu³u po¿yczek , kredytów, ³¹czna kwota d³ugu Gminy
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i Miasta na koniec 2004 r. wyniesie 3.308.065 z³. £¹czna kwota
d³ugu Gminy i Miasta w latach 2004 - 2006 na koniec danego
roku bud¿etowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogó³em przedstawia siê nastêpuj¹co: 2004 r. - 15,02%,
2005 r. - 9,45%, 2006 r. - 3,88%.
Oznacza to, ¿e w latach 2004 - 2006 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
roku dochodów i warunek okrelony w art. 114 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.

Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1814
UCHWA£A Nr SO 7/13-P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy d³ugu Miasta i Gminy Pleszew
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmienionego zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego
2001 r. oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca Zofia Freitag,
Cz³onkowie

Zofia kowalska,
Idzi Kalinowski,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zm.), o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Pleszew wyra¿a opiniê
pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta
i Gminy Pleszew dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XVIII/110/2004 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie: bud¿etu Miasta i Gminy
Pleszew na rok 2004,
- Prognozê d³ugu miasta i gminy Pleszew w latach 2003 
2009 (wg stanu na koniec danego r.) i Informacje miasta
i gminy Pleszew o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2004 do 2009 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew prze-

s³ane przy pimie Burmistrza z dnia 30.03.2004 r., znak: Fn.
A 3010 - 36/2004,
- sprawozdanie Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku r. do dnia 31 grudnia 2003,
- sprawozdanie Rb  Z sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku r. do dnia
31 grudnia r. 2003.
Uchwalony bud¿et na rok 2004 r. obejmuje dochody
bud¿etowe w wysokoci 44.761.232 z³, wydatki bud¿etowe
w kwocie 44.131.608 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie
629.624 z³ Rada Miejska przeznaczy³a na sp³atê po¿yczek
i kredytów.
Z posiadanych w/w dokumentów wynika, ¿e kwota d³ugu
Miasta i Gminy Pleszew z tytu³u kredytów i po¿yczek na
pocz¹tek 2004 r. wynosi 6.863.629 z³, z tytu³u papierów
wartociowych 6.000.000 z³. W trakcie r. 2004 r. planuje siê
sp³atê kredytów i po¿yczek w kwocie 2.588.744 z³ oraz wykup
papierów wartociowych w kwocie 3.000.000 z³. Wobec tego,
¿e w 2004 r. Miasto i Gmina planuje przychody z tytu³u
po¿yczek i kredytów w wysokoci 4.978.963 z³, ³¹czna kwota
d³ugu Miasta i Gminy na koniec 2004 r. wyniesie 12.253.848
z³. £¹czna kwota d³ugu Miasta i Gminy w latach 2004  2008
na koniec danego r. bud¿etowego w stosunku do prognozowanych dochodów ogó³em przedstawia siê nastêpuj¹co:
2004 r.  27,38%, 2005 r.  18,49%, 2006 r.  8,89%, 2007 r.
 3,86%, 2008 r.  1,47%.
Oznacza to, ¿e w latach 2004  2008 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych w tym
r. dochodów i warunek okrelony w art. 114 ustawy
o finansach publicznych zostanie spe³niony.
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Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag

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

1815
UCHWALA Nr S0 8/12 P/KA/04 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 kwietnia 2004 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Bralin
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 10/2000 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 listopada 2000 r. zmieniony zarz¹dzeniem nr 5/01 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 lutego 2001 r
oraz zarz¹dzeniem nr 14/2001 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 grudnia 2001 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,
Cz³onkowie:

Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) o prawid³owoci prognozy
kwoty d³ugu Gminy Bralin wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Bralin
dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XVIII/71/2004 Rady Gminy w Bralinie z dnia 17
marca 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na
2004 r. ze zmianami,
- prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wed³ug stanu
na koniec roku) w latach 2004 - 2007
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,
W bud¿ecie Gminy na 2004 r. zaplanowano dochody
bud¿etowe w wysokoci 7.574.106 z³ wydatki bud¿etowe

w wysokoci 7.430.943 z³. Nadwy¿kê bud¿etow¹ w wysokoci
143.162 przeznacza siê na sp³atê kredyt ów i po¿yczek bankowych Ze sprawozdania o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia
roku 2003 wynika, ¿e ³¹czna kwota zobowi¹zañ gminy Bralin
na koniec 2003 r. wynosi³a 1.287.000 z³. Zobowi¹zania obejmowa³y zad³u¿enie z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek
w kwocie 173.100 z³. Z przedstawionej prognozy d³ugu oraz
ze sprawozdawczoci bud¿etowej wynika, ¿e Gmina nie udzieli³a porêczeñ, gwarancji ani nie emitowa³a papierów wartociowych. Planowane rozchody bud¿etowe (sp³aty kredytów
i po¿yczek) wynosz¹ w 2004 r. 433.800 z³. £¹czna kwota d³ugu
Gminy, w latach 2004 - 2007 na koniec danego roku bud¿etowego w stosunku do prognozowanych dochodów przedstawia siê nastêpuj¹co:
2004
2005
2006
2007

11,0%,
5,2%,
1,9%,
0%.

Wobec tego, ¿e w latach 2004 - 2007 na koniec danego
roku prognozowany d³ug nie przekroczy 60% planowanych
w danym roku dochodów bud¿etowych zostanie spe³niony
warunek okrelony w art. 114 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
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1816
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 15 stycznia 2004 r.
Pomiêdzy: Powiatem Koniñskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu, w osobach:
1. El¿bieta Streker - Dembiñska  Starosta

§2. Powiat Koniñski powierza Gminie Sompolno realizacjê zadania wymienionego w §1, a Gmina Sompolno przyjmuje zadanie do realizacji w 2004 r.
§3. Gmina Sompolno wykona zadanie, bêd¹ce przedmiotem porozumienia, w ramach pomocy rzeczowej udzielonej
Powiatowi Koniñskiemu.

2. Stanis³aw Bielik  Wicestarosta
a Gmin¹ Sompolno reprezentowan¹ przez
1. Burmistrza Miasta Sompolno  Stanis³awa Dunaja

§4. Po zakoñczeniu zadania wymienionego w §1 Gmina
Sompolno przeka¿e przedmiot porozumienia na maj¹tek
Powiatu Koniñskiego protokó³em zdawczo - odbiorczym.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13,
poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8 ust. 2 a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:

§5. Zmiana treci porozumienia wymaga formy pisemnej.
§6. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§7. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
() El¿bieta Streker-Dembiñska
Wicestarosta
() Stanis³aw Bielik

§1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie remontu
dróg powiatowych: ulica Gimnazjalna i ulica Kolejowa
w Sompolnie, polegaj¹cego na wymianie nawierzchni chodników wzd³u¿ tych ulic.

Burmistrz Miasta
() Stanis³aw Dunaj

1817
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 15 stycznia 2004 r.
pomiêdzy: Powiatem Koniñskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu, w osobach:
1. El¿bieta Streker - Dembiñska  Starosta
2. Stanis³aw Bielik  Wicestarosta

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:

a Gmin¹ Sompolno reprezentowan¹ przez
1. Burmistrza Miasta Sompolno  Stanis³awa Dunaja
Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13,
poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8 ust. 2 a ustawy

§1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie jednostronnego chodnika przy drodze powiatowej nr 16318 Lubstów - Ignacewo na odcinku od skrzy¿owania z drog¹ wojewódzk¹ do skrzy¿owania z drog¹ gminn¹.
§2. Powiat Koniñski powierza Gminie Sompolno realizacjê zadania wymienionego w §1, a Gmina Sompolno przyjmuje zadanie do realizacji w 2004 r.
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§3. Powiat Koniñski zapewni dokumentacjê techniczn¹
niezbêdn¹ do wykonania zadania wymienionego w §1.

§8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§4. Gmina Sompolno wykona zadanie, bêd¹ce przedmiotem porozumienia, w ramach pomocy rzeczowej udzielonej
Powiatowi Koniñskiemu.

Starosta
() El¿bieta Streker-Dembiñska

§5. Po zakoñczeniu zadania wymienionego w §1 Gmina
Sompolno przeka¿e przedmiot porozumienia na maj¹tek
Powiatu Koniñskiego protokó³em zdawczo - odbiorczym.

Wicestarosta
() Stanis³aw Bielik
Burmistrz Miasta
() Stanis³aw Dunaj

§6. Zmiana treci porozumienia wymaga formy pisemnej.
§7. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

1818
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 15 stycznia 2004 r.
pomiêdzy: Powiatem Koniñskim reprezentowanym przez
Zarz¹d Powiatu, w osobach:
1. El¿bieta Streker  Dembiñska, Starosta
2. Stanis³aw Bielik, Wicestarosta
a Gmin¹ Sompolno reprezentowan¹ przez
1. Burmistrza Miasta Sompolno, Stanis³awa Dunaja.

Na podstawie art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 1 13,
poz. 984, nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 8 ust. 2 a ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 127 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568) strony porozumienia postanawiaj¹, co nastêpuje:

§1. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie jednostronnego poszerzenia jezdni wraz z wykonaniem podbudowy, drogi powiatowej nr 16320 Lubstów  M¹kolno - Mostki,
na odcinku wzd³u¿ cmentarza parafialnego w M¹kolnie.

§2. Powiat Koniñski zapewni dokumentacjê techniczn¹
niezbêdn¹ do wykonania zadania wymienionego w §1.
§3. Powiat Koniñski powierza Gminie Sompolno realizacjê zadania wymienionego w §1, a Gmina Sompolno przyjmuje zadanie do realizacji w 2004 r.
§4. Gmina Sompolno wykona zadanie, bêd¹ce przedmiotem porozumienia, w ramach pomocy rzeczowej udzielonej
Powiatowi Koniñskiemu.
§5. Po zakoñczeniu zadania wymienionego w §1 Gmina
Sompolno przeka¿e przedmiot porozumienia na maj¹tek
Powiatu Koniñskiego protokó³em zdawczo - odbiorczym.
§6. Zmiana treci porozumienia wymaga formy pisemnej.
§7. Porozumienie spisano w czterech jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§8. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
() El¿bieta Streker - Dembiñska
Wicestarosta
() Stanis³aw Bielik
Burmistrz Miasta
() Stanis³aw Dunaj
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1819
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 marca 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim reprezentowanym przez:

dem rzeczowym i finansowym, wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik do niniejszego porozumienia.

1) Wies³awa Maszewskiego, Starostê Powiatu Czarnkowsko
- Trzcianeckiego,

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ
w terminie do 30 listopada 2004 r.

2) Bogdana Tomaszewskiego, Wicestarostê Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego,

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania nast¹pi przez
Wydzia³ Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie.

a Gmin¹ Po³ajewo reprezentowan¹ przez:
1) Stanis³awa Pochyluka, Wójta Gminy Po³ajewo.
§1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie
Po³ajewo realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko Trzcianeckiego z zakresu kultury w postaci organizacji w r.
2004 IV Spotkania Kolêdowników Do szopy, hej pasterze 
dudziarze Po³ajewo 2004, którego organizatorem bezporednim jest Gminny Orodek Kultury w Po³ajewie.
§2. 1. Miejscem wykonania zadania jest Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki oraz Województwo Wielkopolskie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionych charakterem imprezy mo¿e to byæ inny obszar
kraju.
§3. Termin wykonania zadania, okrelonego w §1 nast¹pi
do dnia 31 grudnia 2004 r.
§4. Na realizacjê zadania okrelonego w §1 powiat przeka¿e rodki w wysokoci 2.500 z³.
§5. Powiat przeka¿e rodki, o których mowa w §4 do dnia
20 kwietnia 2004 r.
§6. W przypadku niewykonania lub czêciowego niewykonania porozumienia, przekazane kwoty podlegaj¹ zwrotowi
w czêci proporcjonalnej do stopnia niewykonania.
§7. Zwrot rodków, o których mowa w §6, nastêpuje
w terminie 30 dni od dnia podpisania porozumienia.
§8. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do prowadzenia
wszelkiej dokumentacji zwi¹zanej z jego realizacj¹.
§9. 1. Przyjmuj¹cy zadanie jest zobowi¹zany przedstawiæ
wydzia³owi merytorycznemu rozliczenie zadania pod wzglê-

§10. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawê z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177).
§11. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê przekazaæ informacjê z dzia³alnoci objêtej dofinansowaniem Wydzia³owi
Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
§12. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do umieszczenia w programie, afiszu i komunikacie o imprezie informacji
o ich dofinansowaniu przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki.
§13. Wszelkie zmiany umowy wymagaj¹ formy pisemnej.
§14. Porozumienie zawiera siê do czasu wykonania przedmiotu porozumienia i nie d³u¿ej ni¿ do 31 grudnia 2004 r.
§15. Ewentualne spory wynik³e z realizacji porozumienia
rozstrzygane bêd¹ przez w³aciwy s¹d powszechny.
§16. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§17. Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
() mgr in¿. Wies³aw Maszewski
Wicestarosta
() mgr Bogdan Tomaszewski
Wójt Gminy
() Stanis³aw Pochyluk
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1820
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 marca 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim reprezentowanym przez:

2. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.2. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 800 z³.

1) Wies³awa Maszewskiego, Starostê Powiatu Czarnkowsko
- Trzcianeckiego,

3. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.3. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 700 z³.

2) Bogdana Tomaszewskiego, Wicestarostê Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego,

4. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.4. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 600 z³.

a Gmin¹ Trzcianka reprezentowan¹ przez:

§5. Powiat przeka¿e rodki, o których mowa w §4 nie
póniej ni¿ 30 dni przed terminem organizacji danej imprezy.

1) Marka Kupsia, Burmistrza Trzcianki.
§1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Trzcianka realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu kultury w postaci organizacji
w roku 2004 Powiatowego Konkursu Ortograficznego dla
szkó³ gimnazjalnych, którego organizatorem bezporednim
jest Gimnazjum Nr 1 w Trzciance.
2. Powierzenie Gminie Trzcianka realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w roku 2004 V Wielkopolskiego Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych Trzcianka
2004, którego organizatorem bezporednim jest Szko³a Podstawowa Nr 3 w Trzcince.
3. Powierzenie Gminie Trzcianka realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w roku 2004 II Miêdzypowiatowego Festynu Sportowo-Rekreacyjnego Przyjani Nies³ysz¹cym, którego organizatorem bezporednim jest Szko³a
Podstawowa Nr 3 w Trzciance.
4. Powierzenie Gminie Trzcianka realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w roku 2004 X Turnieju
Tenisa Sto³owego Regionu Nadnotecko - Pilskiego Sprawni
Razem, którego organizatorem bezporednim jest Szko³a
Podstawowa Nr 3 w Trzciance.
§2. 1. Miejscem wykonania zadania jest Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki oraz Województwo Wielkopolskie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionych charakterem imprezy mo¿e to byæ inny obszar
kraju.
§3. Termin wykonania zadania, okrelonego w §1 nast¹pi
do dnia 31 grudnia 2004 r.
§4. 1. Na realizacjê zadania okrelonego w §1. 1. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 300 z³.

§6. W przypadku niewykonania lub czêciowego niewykonania porozumienia, przekazane kwoty podlegaj¹ zwrotowi
w czêci proporcjonalnej do stopnia niewykonania.
§7. Zwrot rodków, o których mowa w §6, nastêpuje
w terminie 30 dni od dnia organizacji imprezy.
§8. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do prowadzenia
wszelkiej dokumentacji zwi¹zanej z jego realizacj¹.
§9. 1. Przyjmuj¹cy zadanie jest zobowi¹zany przedstawiæ
wydzia³owi merytorycznemu rozliczenie zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym, wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik do niniejszego porozumienia.
2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ
w terminie do 30 listopada 2004 r.
3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania nast¹pi przez
Wydzia³ Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie.
§1O. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawê z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177).
§11. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê przekazaæ informacjê z dzia³alnoci objêtej dofinansowaniem Wydzia³owi
Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
§12. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do umieszczenia w programie, afiszu i komunikacie o imprezie informacji
o ich dofinansowaniu przez powiat Czarnkowsko - Trzcianecki.
§13. Wszelkie zmiany umowy wymagaj¹ formy pisemnej.
§14. Porozumienie zawiera siê do czasu wykonania przedmiotu porozumienia i nie d³u¿ej ni¿ do 31 grudnia 2004 r.
§15. Ewentualne spory wynik³e z realizacji porozumienia
rozstrzygane bêd¹ przez w³aciwy s¹d powszechny.
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§16. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Poz. 1820, 1821

§17. Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
() mgr in¿. Wies³aw Maszewski
Wicestarosta
() mgr Bogdan Tomaszewski
Burmistrz
() mgr Marek Kup

1821
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 marca 2004 r.
pomiêdzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim reprezentowanym przez:

§3. Termin wykonania zadania, okrelonego w §1 nast¹pi
do dnia 31 grudnia 2004 r.

1) Wies³awa Maszewskiego - Starostê Powiatu Czarnkowsko
- Trzcianeckiego,

§4. 1. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.1. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 1.000 z³.

2) Bogdana Tomaszewskiego - Wicestarostê Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego,

2. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.2. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 400 z³.

a Gmin¹ Drawsko reprezentowan¹ przez:

3. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.3. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 900 z³.

1) Marka Tchórzkê - Wójta Gminy Drawsko.
§1. 1. Przedmiotem porozumienia jest powierzenie Gminie Drawsko realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu kultury w postaci organizacji
w roku 2004 IV M³odzie¿owego Sejmiku Samorz¹dowego,
którego organizatorem bezporednim jest Publiczne Gimnazjum w Drawsku.
2. Powierzenie Gminie Drawsko realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu kultury fizycznej w postaci organizacji w roku 2004 Mistrzostw
Powiatu Czarnkowsko  Trzcianeckiego  w Halowej Pi³ce
No¿nej Oldboy.

4. Na realizacjê zadania okrelonego w §1.4. powiat
przeka¿e rodki w wysokoci 400 z³.
§5. Powiat przeka¿e rodki, o których mowa w §4 nie
póniej ni¿ 30 dni przed terminem organizacji danej imprezy.
§6. W przypadku niewykonania lub czêciowego niewykonania porozumienia, przekazane kwoty podlegaj¹ zwrotowi
w czêci proporcjonalnej do stopnia niewykonania
§7. Zwrot rodków, o których mowa w §6, nastêpuje
w terminie 30 dni od dnia organizacji Imprezy.
§8. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do prowadzenia
wszelkiej dokumentacji zwi¹zanej z jego realizacj¹.

3. Powierzenie Gminie Drawsko realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu turystyki w postaci organizacji w roku 2004 Odlotowego Festynu
Grzybowego  Grzyby, las wokó³ nas.

§9. 1. Przyjmuj¹cy zadanie jest zobowi¹zany przedstawiæ
wydzia³owi merytorycznemu rozliczenie zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym, wed³ug wzoru stanowi¹cego
za³¹cznik do niniejszego porozumienia.

4. Powierzenie Gminie Drawsko realizacji zadania w³asnego Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z zakresu turystyki w postaci organizacji w roku 2004 V Powiatowego Zlotu
Turystyczno - Ekologicznego, którego organizatorem bezporednim jest Szko³a - Podstawowa w Drawskim M³ynie.

2. Rozliczenie, o którym mowa w ust. l powinno nast¹piæ
w terminie do 30 listopada 2004 r.

§2. 1. Miejscem wykonania zadania jest Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki oraz Województwo Wielkopolskie.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach usprawiedliwionych charakterem imprezy mo¿e to byæ inny obszar
kraju.

3. Zatwierdzenie rozliczenia zadania nast¹pi przez
Wydzia³ Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Czarnkowie.
§10. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do realizowania przedmiotu porozumienia w oparciu o ustawê z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr
19, poz. 177).
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§11. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê przekazaæ informacjê z dzia³alnoci objêtej dofinansowaniem Wydzia³owi
Owiaty, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Czarnkowie.
§12. Przyjmuj¹cy zadanie zobowi¹zuje siê do umieszczenia w programie, afiszu i komunikacie o imprezie informacji
o ich dofinansowaniu przez Powiat Czarnkowsko - Trzcianecki.

§16. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w czterech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.
§17. Niniejsze porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
() mgr in¿. Wies³aw Maszewski

§13. Wszelkie zmiany umowy wymagaj¹ formy pisemnej.

Wicestarosta
() mgr Bogdan Tomaszewski

§14. Porozumienie zawiera siê do czasu wykonania przedmiotu porozumienia i nie d³u¿ej ni¿ do 31 grudnia 2004 r.

Wójt
() mgr Marek Tchórzka

§15. Ewentualne spory wynik³e z realizacji porozumienia
rozstrzygane bêd¹ przez w³aciwy s¹d powszechny.

1822
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 31 marca 2004 r.
w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski zarz¹dzania drogami powiatowymi w obrêbie Miasta
Ostrowa Wielkopolskiego pomiêdzy Zarz¹dem Powiatu
Ostrowskiego reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka  Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego,
2. Piotra Walkowskiego  Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego,
oraz
1. Jerzym wi¹tkiem  Prezydentem Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia
21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr
71, poz. 838 z 26 czerwca 2000 r. ze zm.) strony zawieraj¹
porozumienie nastêpuj¹cej treci:
§1. Zarz¹d Powiatu Ostrowskiego powierza Prezydentowi
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie Ostrowa Wielkopolskiego od dnia 1 kwietnia 2004 r. na czas nieokrelony.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
a) opracowywanie projektów planów robót bie¿¹cego utrzymania,
b) pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego dla robót bie¿¹cego utrzymania,

oraz zadania wymienione w art. 20 ppkt 3, 4, 11, 12, 13,
14, 16 ww. ustawy o drogach publicznych.
2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo - finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Ostrowa Wielkopolskiego, tworzonych na dany rok
w porozumieniu z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie
Wielkopolskim i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie
Powiatu Ostrowskiego.
3. Z realizacji planowych zadañ Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedk³adaæ bêdzie Zarz¹dowi Powiatu
Ostrowskiego informacje kwartalne i roczne oraz bie¿¹ce  na
¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 144 000 z³ (sto czterdzieci cztery tysi¹ce).
2. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2005 okrelona bêdzie zgodnie z zasadami jak w §3, pkt 3
z tym, ¿e do obliczeñ kwota dotacji z r. 2004 powiêkszona
zostanie o ³¹czn¹ kwotê poniesionych przez Powiatowy
Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim wydatków na zimowe
i bie¿¹ce utrzymanie w okresie od 1 stycznia do 31 marca
2004 r. na terenie Ostrowa Wielkopolskiego, która wynosi
71 000 z³.
3. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na lata
nastêpne okrelana bêdzie na dany rok w odniesieniu do
kwoty przedmiotowej dotacji za rok ubieg³y  zwiêkszonej (lub
zmniejszonej) o wskanik wzrostu (lub spadku) planowanych
bud¿ecie Powiatu Ostrowskiego w danym r. wydatków na
utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku do r.
poprzedniego.
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4. Kwoty wszelkich op³at drogowych pobranych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego stanowi¹cych dochód rodka
specjalnego Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim (w rozumieniu ww. ustawy) nie wp³ywaj¹ na wysokoæ dotacji i przeznaczone bêd¹ jako rodki dodatkowe do
wykorzystania na utrzymanie dróg na terenie Ostrowa Wielkopolskiego.
5. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania tak¿e z innych róde³.
6. Zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na
terenie Ostrowa Wielkopolskiego nie ujête w planach,
o których mowa w §2, pkt 2 Prezydent Miasta Ostrowa
Wielkopolskiego mo¿e realizowaæ ze rodków w³asnych (lub
innych róde³), po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
7. Zadania inwestycyjne z zakresu budowy, modernizacji
i remontów kapitalnych dróg powiatowych na terenie miasta
Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego mo¿e realizowaæ
w trybie jak w pkt 6.
8. Finansowanie zadañ w sposób opisany w pkt 5 - 7 nie
daje Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego podstaw
do wystêpowania o zwiêkszenie dotacji.

Poz. 1822, 1823

2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia 15
grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.
§5. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. 1. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Zarz¹du Powiatu Ostrowskiego nadzór
i kontrolê realizacji powierzonych spraw.
2. W imieniu Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
realizacjê zadañ okrelonych w §2 wykonuje Miejski Zarz¹d
Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
§7. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹ ze
stron za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.
§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2004 r.
§9. Porozumienie sporz¹dzono w dwóch jednobrzmi¹cych
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla ka¿dej ze stron.

§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym r. w nastêpuj¹cym trybie:

Starosta
() W³odzimierz Jêdrzeja

1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21
dni od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.

Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Prezydent
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego
() Jerzy wi¹tek

1823
POROZUMIENIE
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmierzyce prowadzenia spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych, zawarte pomiêdzy
Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego
2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym,
a Bo¿en¹ Budzik - Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce zwanym dalej Przejmuj¹cym.

§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu prowadzenie
w roku 2004 spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych przebiegaj¹cych na jej terenie, z wy³¹czeniem
obszaru miasta Nowe Skalmierzyce, wg specyfikacji rzeczowoilociowej stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
- opracowywanie planów zimowego utrzymania,
- pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego robót zimowego
utrzymania,
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2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo-finansowych zadañ utrzymaniowych na terenie Gminy, tworzonych na dany rok w porozumieniu
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Powiatu.
3. Z realizacji zadañ Przejmuj¹cy przedk³adaæ bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz bie¿¹ce  na
¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 20.000,00 z³.
2. W przypadku przed³u¿enia porozumienia na lata nastêpne, wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, okrelana bêdzie na dany rok w odniesieniu do kwoty przedmiotowej
dotacji za rok ubieg³y  zwiêkszonej (lub zmniejszonej)
o wskanik wzrostu (lub spadku) planowanych bud¿ecie
Powiatu w danym roku wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku do roku poprzedniego.
3. Przejmuj¹cy mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania
tak¿e z innych róde³.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym roku w nastêpuj¹cym trybie:
1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21 dni
od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnego ze specyfikacj¹ podzia³u kosztów okrelon¹ w za³¹czniku nr 1.

3. W przypadku zaistnienia potrzeby zmniejszenia lub zwiêkszenia dotacji, o której mowa w §3 pkt 1, ostateczne
okrelenie kwoty dotacji stosownie do poniesionych wydatków, nast¹pi w drodze aneksu.
§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Przekazuj¹cego nadzór i kontrolê realizacji powierzonych spraw.
§7. 1. Porozumienie mo¿e byæ przed³u¿one na nastêpne
lata na wniosek Przejmuj¹cego.
2. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹ ze
stron, za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.
§8. Porozumienie obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r. poz.
148 ze zmianami).
§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.
2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak

2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia 15
grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych.

Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Burmistrz
Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce
() Bo¿ena Budzik

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2004 r.

W SPRAWIE POWIERZENIA BURMISTRZOWI GMINY I MIASTA NOWE SKALMIERZYCE PROWADZENIA
SPRAW ZWI¥ZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NIEKTÓRYCH DRÓG POWIATOWYCH
1. D³ugoæ ca³kowita sieci dróg zamiejskich objêtych zimowym utrzymaniem przez Przejmuj¹cego:
52,654 km drogi powiatowe zamiejskie
80,96 km drogi gminne
£¹cznie:

133,614 km

2. D³ugoæ dróg powiatowych objêtych porozumieniem na
zimowe utrzymanie.
13.283

3,934 km

13.254
13.286
13.273
13.274
13.277
13.278
13.279
13.280
13.282
13.335
13.285

2,800
5,395
1,780
4,200
4,265
4,266
3,874
4,575
0,566
1,690
8,503

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
km
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13.286
13.255

1,575 km
5,231 km
52,654 km
3. Wskanik procentowy do podzia³u ca³oci kosztów akcji

zimowego utrzymania poniesionych przez Przejmuj¹cego
na drogach okrelonych w pkt 1:
39,41%
60,59%

udzia³ Przekazuj¹cego,
udzia³ Przejmuj¹cego.

1824
POROZUMIENIE
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Raszków prowadzenia spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych, zawarte pomiêdzy Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka  Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego
2. Piotra Walkowskiego  Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym,
i Andrzejem Fr¹szczakiem - Burmistrzem Gminy i Miasta
Raszków, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu prowadzenie
w roku 2004 spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych przebiegaj¹cych na jej terenie, z wy³¹czeniem
obszaru miasta Raszkowa, wg specyfikacji rzeczowo - ilociowej stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
- opracowywanie planów zimowego utrzymania,
- pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego robót zimowego
utrzymania.
2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo - finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Gminy, tworzonych na dany rok w porozumieniu
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Powiatu.
3. Z realizacji zadañ Przejmuj¹cy przedk³adaæ bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz bie¿¹ce  na
¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 12.000,00 z³.
2. W przypadku przed³u¿enia porozumienia na lata nastêpne, wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, okrelana bêdzie na dany rok w odniesieniu do kwoty przedmiotowej
dotacji za rok ubieg³y  zwiêkszonej (lub zmniejszonej)

o wskanik wzrostu (lub spadku) planowanych bud¿ecie
Powiatu w danym r. wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku do roku poprzedniego.
3. Przejmuj¹cy mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania
tak¿e z innych róde³.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym roku w nastêpuj¹cym trybie:
1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21
dni od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnego ze specyfikacj¹
podzia³u kosztów okrelon¹ w za³¹czniku nr1.
2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia
15 grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
3. W przypadku zaistnienia potrzeby zmniejszenia lub
zwiêkszenia dotacji, o której mowa w §3 pkt 1, ostateczne
okrelenie kwoty dotacji stosownie do poniesionych wydatków, nast¹pi w drodze aneksu.
§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Przekazuj¹cego nadzór i kontrolê realizacji powierzonych spraw.
§7. 1. Porozumienie mo¿e byæ przed³u¿one na nastêpne
lata na wniosek Przejmuj¹cego.
2. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹ ze
stron, za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 87

Poz. 1824, 1825

 7839 

§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 roku.

2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.

§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r. poz. 148
ze zmianami).

Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski

§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.

Burmistrz
Gminy Miasta Raszków
() Andrzej Fr¹szczak

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2004 r.

W SPRAWIE POWIERZENIA BURMISTRZOWI GMINY I MIASTA RASZKÓW PROWADZENIA
SPRAW ZWI¥ZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NIEKTÓRYCH DRÓG POWIATOWYCH
1. D³ugoæ ca³kowita sieci dróg zamiejskich objêtych zimowym utrzymaniem przez Przejmuj¹cego:
25 km
42 km
£¹cznie: 67 km

drogi powiatowe zamiejskie
drogi gminne

2. D³ugoæ dróg powiatowych objêtych porozumieniem na
zimowe utrzymanie.
13.307
13.338
13.331
13.340

1,600
3,792
3,500
3,808

km
km
km
km

13.339
1,500 km
13.306
3,000 km
13.343
2,100 km
13.351
1,500 km
13.327
4,200 km
Razem
25,000 km
3. Wskanik procentowy do podzia³u ca³oci kosztów akcji
zimowego utrzymania poniesionych przez Przejmuj¹cego
na drogach okrelonych w pkt 1:
37,30%
62,70%

udzia³ Przekazuj¹cego,
udzia³ Przejmuj¹cego.

1825
POROZUMIENIE
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Gminie Sonie prowadzenia spraw
zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych, zawarte pomiêdzy Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego
2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym,
a Krzysztofem Bochenem - Wójtem Gminy Sonie zwanym dalej Przejmuj¹cym.

§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu prowadzenie
w roku 2004 spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych przebiegaj¹cych na jej terenie, wg specyfikacji
rzeczowo - ilociowej stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
- opracowywanie planów zimowego utrzymania,
- pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego robót zimowego
utrzymania.
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2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo - finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Gminy, tworzonych na dany rok w porozumieniu
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Powiatu.
3. Z realizacji zadañ przejmuj¹cy przedk³adaæ bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz bie¿¹ce  na
¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 18.000,00 z³.
2. W przypadku przed³u¿enia porozumienia na lata nastêpne, wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, okrelana bêdzie na dany rok w odniesieniu do kwoty przedmiotowej
dotacji za rok ubieg³y  zwiêkszonej (lub zmniejszonej)
o wskanik wzrostu (lub spadku) planowanych bud¿ecie Powiatu w danym r. wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku do roku poprzedniego.
3. Przejmuj¹cy mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania
tak¿e z innych róde³.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym r. w nastêpuj¹cym trybie:
1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21
dni od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnego ze specyfikacj¹
podzia³u kosztów okrelon¹ w za³¹czniku nr1.

3. W przypadku zaistnienia potrzeby zmniejszenia lub
zwiêkszenia dotacji, o której mowa w §3 pkt 1, ostateczne
okrelenie kwoty dotacji stosownie do poniesionych wydatków, nast¹pi w drodze aneksu.
§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Powiatu nadzór i kontrolê realizacji
powierzonych spraw.
§7. 1. Porozumienie mo¿e byæ przed³u¿one na nastêpne
lata na wniosek Przejmuj¹cego.
2. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹ ze
stron, za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.
§8. Porozumienie obowi¹zuje od dnia 1 stycznia 2004 r.
§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r. poz.
148 ze zmianami).
§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.
2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak

2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia
15 grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Wójt
() mgr in¿. Krzysztof Bochen

Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2004 r.

W SPRAWIE POWIERZENIA WÓJTOWI GMINY SONIE PROWADZENIA SPRAW ZWI¥ZANYCH
Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NIEKTÓRYCH DRÓG POWIATOWYCH
1. D³ugoæ ca³kowita sieci dróg zamiejskich objêtych zimowym utrzymaniem przez Przejmuj¹cego:
72,40 km drogi powiatowe zamiejskie
29,00 km drogi gminne
£¹cznie:

101,40 km.

2. D³ugoæ dróg powiatowych objêtych porozumieniem na
zimowe utrzymanie.
72,40 km.

3. Wskanik procentowy do podzia³u ca³oci kosztów akcji
zimowego utrzymania poniesionych przez Przejmuj¹cego
na drogach okrelonych w pkt 1:
71,40%

udzia³ Przekazuj¹cego,

28,60%

udzia³ Przejmuj¹cego.
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1826
POROZUMIENIE
z dnia 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Przygodzice prowadzenia spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem niektórych dróg powiatowych, zawarte pomiêdzy Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du
Powiatu Ostrowskiego
2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym,
i Przemys³awem Kamierczakiem - Wójtem Gminy Przygodzice, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu prowadzenie
w roku 2004 spraw zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg
powiatowych przebiegaj¹cych na jej terenie wg specyfikacji
rzeczowo - ilociowej stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszego porozumienia.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
- opracowywanie planów zimowego utrzymania,
- pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego robót zimowego
utrzymania.
2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo - finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Gminy, tworzonych na dany rok w porozumieniu
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Powiatu.
3. Z realizacji zadañ przejmuj¹cy przedk³adaæ bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz bie¿¹ce  na
¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 34.000,00 z³.
2. W przypadku przed³u¿enia porozumienia na lata nastêpne, wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, okrelana bêdzie na dany rok w odniesieniu do kwoty przedmiotowej
dotacji za rok ubieg³y  zwiêkszonej (lub zmniejszonej)
o wskanik wzrostu (lub spadku) planowanych bud¿ecie
Powiatu w danym r. wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku do roku poprzedniego.
3. Przejmuj¹cy mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania
tak¿e z innych róde³.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym r. w nastêpuj¹cym trybie:

1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21 dni
od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych, zgodnego ze specyfikacj¹ podzia³u kosztów okrelon¹ w za³¹czniku nr1.
2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia 15
grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych.
3. W przypadku zaistnienia potrzeby zmniejszenia lub zwiêkszenia dotacji, o której mowa w §3 pkt 1, ostateczne
okrelenie kwoty dotacji stosownie do poniesionych wydatków, nast¹pi w drodze aneksu.
§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Powiatu nadzór i kontrolê realizacji
powierzonych spraw.
§7. 1. Porozumienie mo¿e byæ przed³u¿one na nastêpne
lata na wniosek Przejmuj¹cego.
2. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹ ze
stron, za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem, ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.
§8. Porozumienie obowi¹zuje od dnia 01 stycznia 2004 r.
§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r. poz.
148 ze zmianami).
§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.
2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Wójt
() in¿. Przemys³aw Kamierczak
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Za³¹cznik nr 1
do Porozumienia
z dnia 1 kwietnia 2004 r.

W SPRAWIE POWIERZENIA WÓJTOWI GMINY PRZYGODZICE PROWADZENIA SPRAW ZWI¥ZANYCH
Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM NIEKTÓRYCH DRÓG POWIATOWYCH
1. D³ugoæ ca³kowita sieci dróg objêtych zimowym utrzymaniem przez Przejmuj¹cego:

£¹cznie:

42,050 km

drogi powiatowe zamiejskie

93,660 km

drogi gminne

135,710 km

2. D³ugoæ dróg powiatowych objêtych porozumieniem na
zimowe utrzymanie.

13.417

7,715 km

13.418

6,200 km

13.419

7,960 km

13.436

3,195 km

£¹cznie:

42,050 km

3. Wskanik procentowy do podzia³u ca³oci kosztów akcji
zimowego utrzymania poniesionych przez Przejmuj¹cego
na drogach okrelonych w pkt 1:

13.335

4,340 km

13.415

2,585 km

31,00%

udzia³ Przekazuj¹cego,

13.416

10,055 km

69,00%

udzia³ Przejmuj¹cego.

1827
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce zarz¹dzania drogami powiatowymi
w obrêbie Nowych Skalmierzyc pomiêdzy:
Zarz¹dem Powiatu Ostrowskiego reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu Ostrowskiego
2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym
i Bo¿en¹ Budzik - Burmistrzem Gminy i Miasta Nowe
Skalmierzyce, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Nowe Skalmierzyce na
czas nieokrelony.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
a) opracowywanie projektów planów robót bie¿¹cego utrzymania,
b) pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego dla robót bie¿¹cego utrzymania,

oraz zadania wymienione w art. 20 ppkt 3, 4, 11, 12, 13,
14, 16 ww. ustawy o drogach publicznych.
2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo-finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Nowych Skalmierzyc, tworzonych na dany rok
w porozumieniu z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie
Wielkopolskim i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie
Powiatu.
3. Z realizacji planowych zadañ Przejmuj¹cy przedk³adaæ
bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz
bie¿¹ce  na ¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 75 000 z³.
2. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2005 i na lata nastêpne okrelana bêdzie na dany rok
w odniesieniu do kwoty przedmiotowej dotacji za rok ubieg³y
 zwiêkszonej (lub zmniejszonej) o wskanik wzrostu (lub
spadku) planowanych bud¿ecie Powiatu w danym r. wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku
do roku poprzedniego.
3. Kwoty wszelkich op³at drogowych pobranych z terenu
Nowych Skalmierzyc stanowi¹cych dochód rodka specjalnego Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
(w rozumieniu ww. ustawy) nie wp³ywaj¹ na wysokoæ dotacji.
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4. Gmina mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania tak¿e
z innych róde³.

§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.

5. Zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na
terenie Nowych Skalmierzyc nie ujête w planach, o których
mowa w §2, pkt 2 Przejmuj¹cy mo¿e realizowaæ ze rodków
w³asnych (lub innych róde³), po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Przekazuj¹cego nadzór i kontrolê realizacji powierzonych spraw.

6. Zadania inwestycyjne z zakresu budowy, przebudowy
i remontów dróg powiatowych na terenie miasta Nowe
Skalmierzyce, Przejmuj¹cy mo¿e realizowaæ w trybie jak w pkt
5.
7. Finansowanie zadañ w sposób opisany w pkt 5 - 7 nie
daje Przejmuj¹cemu podstaw do wystêpowania o zwiêkszenie dotacji.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym r. w nastêpuj¹cym trybie:
1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21
dni od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.

§7. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹
ze stron za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba ¿e strony ustal¹ inny termin.
§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r poz.
148 ze zmianami).
§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.
2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak

2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia
15 grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem
i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.

Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Burmistrz
Gminy i Miasta
w Nowych Skalmierzycach
() Bo¿ena Budzik

1828
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Odolanów zarz¹dzania drogami powiatowymi w obrêbie
Miasta Odolanów pomiêdzy:

§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Odolanów na czas
nieokrelony.

Zarz¹dem Powiatu Ostrowskiego reprezentowanym przez:

§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:

1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu Ostrowskiego

a) opracowywanie projektów planów robót bie¿¹cego utrzymania,

2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym

b) pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego dla robót bie¿¹cego utrzymania,

i Józefem Wajsem - Burmistrzem Gminy i Miasta Odolanów zwanym dalej Przejmuj¹cym.

oraz zadania wymienione w art. 20 ppkt 3, 4, 11, 12, 13,
14, 16 ww. ustawy o drogach publicznych.
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2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo-finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Odolanowa, tworzonych na dany rok w porozumieniu
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Powiatu.
3. Z realizacji planowych zadañ Przejmuj¹cy przedk³adaæ
bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz
bie¿¹ce  na ¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 74 000 z³.
2. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2005 i na lata nastêpne okrelana bêdzie na dany rok
w odniesieniu do kwoty przedmiotowej dotacji za rok ubieg³y
 zwiêkszonej (lub zmniejszonej) o wskanik wzrostu (lub
spadku) planowanych bud¿ecie Powiatu w danym r. wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku
do roku poprzedniego.

Poz. 1828

1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21 dni
od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.
2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia 15
grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.
§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Przekazuj¹cego nadzór i kontrolê realizacji powierzonych spraw.

3. Kwoty wszelkich op³at drogowych pobranych z terenu
Odolanowa stanowi¹cych dochód rodka specjalnego Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim (w rozumieniu ww. ustawy) nie wp³ywaj¹ na wysokoæ dotacji.

§7. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹
ze stron za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.

4. Gmina mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania tak¿e
z innych róde³.

§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2004 r.

5. Zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na
terenie Odolanowa nie ujête w planach, o których mowa
w §2, pkt 2 Przejmuj¹cy mo¿e realizowaæ ze rodków w³asnych (lub innych róde³), po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.

§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r. poz.
148 ze zmianami).

6. Zadania inwestycyjne z zakresu budowy, przebudowy
i remontów dróg powiatowych na terenie miasta Odolanów,
Przejmuj¹cy mo¿e realizowaæ w trybie jak w pkt 5.
7. Finansowanie zadañ w sposób opisany w pkt 5 - 7 nie
daje Przejmuj¹cemu podstaw do wystêpowania o zwiêkszenie dotacji.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym r. w nastêpuj¹cym trybie:

§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.
2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Burmistrz
() Józef Wajs
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1829
POROZUMIENIE
zawarte w dniu 1 kwietnia 2004 r.
w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Raszków zarz¹dzania drogami powiatowymi w obrêbie Miasta Raszków pomiêdzy:
Zarz¹dem Powiatu Ostrowskiego reprezentowanym przez:
1. W³odzimierza Jêdrzejaka - Przewodnicz¹cego Zarz¹du Powiatu Ostrowskiego
2. Piotra Walkowskiego - Wicestarostê Powiatu Ostrowskiego, zwanym dalej Przekazuj¹cym
i Andrzejem Fr¹szczakiem - Burmistrzem Gminy i Miasta
Raszków, zwanym dalej Przejmuj¹cym.
§1. Przekazuj¹cy powierza Przejmuj¹cemu zarz¹dzanie drogami powiatowymi na terenie miasta Raszków na czas nieokrelony.
§2. 1. Powierzenie spraw, o których mowa w §1 obejmuje
w szczególnoci:
a) opracowywanie projektów planów robót bie¿¹cego utrzymania,
b) pe³nienie funkcji inwestora zastêpczego dla robót bie¿¹cego utrzymania,
oraz zadania wymienione w art. 20 ppkt 3, 4, 11, 12, 13,
14, 16 ww. ustawy o drogach publicznych.
2. Prowadzenie tych spraw realizowane bêdzie w ramach
planów rzeczowo-finansowych zadañ utrzymaniowych na
terenie Raszkowa, tworzonych na dany rok w porozumieniu
z Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
i w ramach dotacji okrelonej w bud¿ecie Powiatu.
3. Z realizacji planowych zadañ Przejmuj¹cy przedk³adaæ
bêdzie Przekazuj¹cemu informacje kwartalne i roczne oraz
bie¿¹ce  na ¿¹danie.
§3. 1. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2004 wynosi 66.300 z³.
2. Wysokoæ dotacji, o której mowa w §2, pkt 2, na rok
2005 i na lata nastêpne okrelana bêdzie na dany rok
w odniesieniu do kwoty przedmiotowej dotacji za rok ubieg³y
 zwiêkszonej (lub zmniejszonej) o wskanik wzrostu (lub
spadku) planowanych bud¿ecie Powiatu w danym r. wydatków na utrzymanie dróg powiatowych, obliczony w stosunku
do roku poprzedniego.
3. Kwoty wszelkich op³at drogowych pobranych z terenu
Raszkowa stanowi¹cych dochód rodka specjalnego Powiato-

wego Zarz¹du Dróg w Ostrowie Wielkopolskim (w rozumieniu
ww. ustawy) nie wp³ywaj¹ na wysokoæ dotacji.
4. Gmina mo¿e finansowaæ przedmiotowe zadania tak¿e
z innych róde³.
5. Zadania z zakresu utrzymania dróg powiatowych na
terenie Raszkowa nie ujête w planach, o których mowa w §2,
pkt 2 Przejmuj¹cy mo¿e realizowaæ ze rodków w³asnych (lub
innych róde³), po uzyskaniu akceptacji Powiatowego Zarz¹du
Dróg w Ostrowie Wielkopolskim.
6. Zadania inwestycyjne z zakresu budowy, przebudowy
i remontów dróg powiatowych na terenie miasta Raszków,
Przejmuj¹cy mo¿e realizowaæ w trybie jak w pkt 5.
7. Finansowanie zadañ w sposób opisany w pkt 5 - 7 nie
daje Przejmuj¹cemu podstaw do wystêpowania o zwiêkszenie dotacji.
§4. rodki na finansowanie zadañ, o których mowa w §2,
przekazywane bêd¹ w danym r. w nastêpuj¹cym trybie:
1. Za okres od 1 stycznia do 30 listopada w terminie 21
dni od przed³o¿enia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim miesiêcznego rozliczenia poniesionych
kosztów z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur
potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.
2. Za grudzieñ w terminie 10 dni od z³o¿onego do dnia
15 grudnia w Powiatowym Zarz¹dzie Dróg w Ostrowie Wielkopolskim rozliczenia poniesionych w grudniu kosztów
z za³¹czonymi kserokopiami rachunków lub faktur potwierdzaj¹cych wykonanie robót zwi¹zanych z utrzymaniem
i ochron¹ powiatowych dróg i obiektów mostowych.
§5. Przejmuj¹cy odpowiada za zgodne z prawem prowadzenie powierzonych spraw.
§6. Powiatowy Zarz¹d Dróg w Ostrowie Wielkopolskim
sprawuje w imieniu Przekazuj¹cego nadzór i kontrolê realizacji powierzonych spraw.
§7. Porozumienie mo¿e byæ wypowiedziane przez ka¿d¹
ze stron za uprzednim trzymiesiêcznym wypowiedzeniem ze
skutkiem na koniec kwarta³u kalendarzowego, chyba, ¿e strony ustal¹ inny termin.
§8. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 01 stycznia 2004 r.
§9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym porozumieniem zastosowanie maj¹ przepisy ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 15 z 2003 r poz.
148 ze zmianami).
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§10. 1. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹, pod
rygorem niewa¿noci, formy pisemnej.

2. Porozumienie sporz¹dzono w trzech egzemplarzach,
dwa dla Przekazuj¹cego, jeden dla Przejmuj¹cego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta
() mgr in¿. Piotr Walkowski
Burmistrz
Gminy i Miasta Raszków
() Andrzej Fr¹szczak

1830
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2003 R.
I. Uwagi wstêpne
Bud¿et Miasta i Gminy Pleszew na 2003 rok uchwalony
zosta³ Uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr III/18/2002 Rady Miejskiej
z dnia 12 grudnia 2002 r. oraz zmieniony uchwa³ami Rady
Miejskiej:
- Nr V/24/2003 z dnia 20 lutego 2003 r.,
- Nr X/46/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.,
- Nr XI/59/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r.,
- Nr XI/60/2003 z dnia 19 sierpnia 2003 r.,
- Nr XIII/68/2003 z dnia 30 padziernika 2003 r.,
- Nr XIV/74/2003 z dnia 20 listopada 2003 r.,
- Nr XVI/91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r.,
a tak¿e Zarz¹dzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew:
- Nr 61/IV/2003 z dnia 31 marca 2003 r.,
- Nr 103/IV/2003 z dnia 30 czerwca 2003 r.,
- Nr 130/IV/2003 z dnia 29 wrzenia 2003 r.
Bud¿et Miasta i Gminy Pleszew uchwalono 12 grudnia
2002 r. w wysokoci:
- dochody  35.928.153 z³ (w tym: dochody zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami - 3.882.544 z³.),
- wydatki  44.065.720 z³ (w tym: wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych ustawami - 3.882.544 z³.).
Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami bud¿etu stanowi³a deficyt bud¿etu gminy w wysokoci 8.137.567 z³.
W ci¹gu roku dokonano zmian planu bud¿etu uchwa³ami
Rady Miejskiej (7 - krotnie) oraz Zarz¹dzeniami Burmistrza
Miasta i Gminy (3 - krotnie).
Po uwzglêdnieniu zmian dokonanych w ci¹gu roku bud¿etowego plan dochodów i wydatków uchwalono ostatecznie
jak poni¿ej:

- dochody  40.901.818 z³ (w tym: dochody zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami - 4.278.932 z³),
- wydatki  46.149.733 z³ (w tym: wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
i innych zadañ zleconych ustawami - 4.278.932 z³).
Ró¿nica miêdzy dochodami a wydatkami bud¿etu stanowi³a deficyt bud¿etu gminy w wysokoci 5.247.915 z³.
W niniejszym sprawozdaniu po stronie planu ujêto wielkoci okrelone ostatecznie uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XVI/
91/2003 z dnia 30 grudnia 2003 r. Faktyczne wykonanie
bud¿etu przedstawiono na podstawie zapisów ksiêgowych
Wydzia³u Finansowego Urzêdu Miasta i Gminy oraz jednostek
bud¿etowych i instytucji kultury, na dzieñ 31 grudnia 2003 r.
Informacje w ujêciu wartociowym s¹ zgodne z nastêpuj¹cymi sprawozdaniami za okres od pocz¹tku r. do dnia 31
grudnia 2003 r., dostarczonymi Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu w formie pisemnej i elektronicznej:
- z wykonania planu dochodów bud¿etowych (Rb - 27 S),
- z wykonania planu wydatków bud¿etowych (Rb - 28 S),
- o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji
i porêczeñ (Rb - Z),
- o stanie nale¿noci (Rb - N),
- o deficycie (Rb - NDS),
- z wykonania podstawowych dochodów podatkowych (Rb
- PDP),
- z wykonania planów finansowych rodków specjalnych
jednostek bud¿et. (Rb - 32)
- z wykonania planów finansowych funduszy celowych (Rb
- 33)
- o dotacjach i wydatkach zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami za IV kwarta³ 2003 (Rb - 50).
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Wykonanie rzeczowe przedstawiono na podstawie informacji otrzymanych od kierowników wydzia³ów a tak¿e dyrektorów i kierowników jednostek bud¿etowych oraz instytucji
kultury.
PODSTAWOWE WIELKOCI WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW ZA 2003 ROK

Lp.

Wyszczególnienie

Plan roczny (w z³)

Wskazówki
wykonania do
planu (w %)

Wykonanie na dzieñ
31.12.2003

1

Dochody ogó³em:

40.901.618

40.799.418

99,8%

2

Wydatki ogó³em:

46.149.733

44.073.448

95,5%

- wydatki bie¿¹ce (w tym:)

39.025.019

38.677.134

99,1%

wynagrodzenia i pochodne

18.357.252

18.303.977

99,7%

1.185.000
653.805

1.185.000
646.113

100,0%

18.828.962

18.542.044

98,5%

- wydatki maj¹tkowe (w tym:)

7.124.714

5.396.314

75,7%

wydatki inwestycyjne
wydatki na pomoc finansow¹ na dofinansowanie
zadañ inwestycyjnych
dotacje celowe na inwestycje

6.972.276

5.243.876

75,2%

135.000
17.438

135.000
17.438

100,0%

-5.248.115

-3.274.030

Przychody ogó³em:

6.789.096

5.172.833

76,2%

- po¿yczka N F O  i G W w Warszawie

3.526.796

1.910.533

54,2%

dotacje dla instytucji kultury
odsetki od kredytów i po¿yczek
pozosta³e wydatki bie¿¹ce

3

- po¿yczki WFOiGW w Poznaniu

100,0%

999.800

999.800

100,0%

2.000.000
262.500

100,0%

- sp³aty po¿yczek i kredytów udzielonych z bud¿etu

2.000.000
262.500

Rozchody ogó³em:

1.541.181

1.477.310

95,9%

- sp³aty kredytów

500.578

500.578

100,0%

- sp³aty po¿yczek

191.000

191.000

100,0%

- udzielone z bud¿etu po¿yczki i kredyty

849.603

785.732

92,5%

- kredyty
4

98,8%

100,0%

DOCHODY BUD¯ETOWE - WYKONANIE PODSTAWOWYCH GRUP DOCHODÓW MIASTA I GMINY PLESZEW

Lp.
1

Wyszczególnienie
Dochody w³asne:
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej
osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów

Plan na
2003 rok
(w PLN)

Udzia³ w
Wykonanie Wykonanie dochodach
za rok 2003 planu w %
ogó³em
w%

11.895.900

12.006.922

6.010.000
635.000

Wykonanie
za rok 2002

Wskazówki %
2003/2002

100,9%

29,4%

11.710.142

102,5%

5.937.994

98,8%

14,6%

6.174.953

96,2%

666.122

104,9%

1,6%

680.513

97,9%

24.030

24.309

101,2%

0,1%

20.406

119,1%

515.000

587.175

114,0%

1,4%

504.363

116,4%

47.000

60.829

129,4%

0,1%

65.000

68.134

104,8%

0,2%

80.363

84,8%

3.220

3.219

100,0%

0,0%

3.571

90,1%

74.694

81,4%
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Wp³ywy z op³aty skarbowej

525.000

468.024

89,1%

1,1%

463.393

101,0%

Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Wp³ywy z op³at za zezwolenie na
sprzeda¿ alkoholu
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne
od ludnoci
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i
u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia
praw maj¹tkowych
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych JST oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w
prawo w³asnoci
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia
prawa w³asnoci nieruchomoci
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i
sk³adników maj¹tkowych
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Pozosta³e odsetki

204.000

297.344

145,8%

0,7%

219.921

135,2%

24.500

26.159

106,8%

0,1%

1.500

1.445

96,3%

0,0%

345.000

347.164

100,6%

0,9%

498.250

686.313

137,7%

1,7%

1.100

1.499

136,3%

0,0%

109.020

145.053

133,1%

0,4%

170.000

156.393

92,0%

0,4%

100

53

53,0%

0,0%

409.500

343.402

83,9%

0,8%

108,7%

0,1%

48.200

52.402

960.000

858.895

8.450

8.776

1.006.660

1.002.593

136.880

147.862

28.490

Wp³ywy z ró¿nych dochodów
2

3
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3.210

814,9%

0
351.476
553.477
1.719
253.943
104.445

98,8%
124,0%
87,2%
57,1%
149,7%

0
397.029

86,5%

0
89,5%

2,1%

103,9%

0,0%

99,6%

2,5%

108,0%

0,4%

23.294

81,8%

0,1%

45.454

51,2%
77,4%

571.228
5.045
917.562
163.845

150,4%
174,0%
109,3%
90,2%

120.000

92.469

77,1%

0,2%

119.532

Udzia³y gmin w podatkach
stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa

4.961.801

4.748.676

95,7%

11,6%

4.283.071

110,9%

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4.819.301

4.476.679

92,9%

11,0%

4.152.684

107,8%

Podatek dochodowy od osób prawnych

142.500

271.997

190,9%

0,7%

130.387

208,6%

7.523.194

7.523.097

100,0%

18,4%

7.067.854

106,4%

4.278.932

4.278.835

100,0%

10,5%

4.645.964

92,1%

1000

1000

100,0%

0,0%

0

2.383.737

2.383.737

100,0%

5,8%

1.240.456

192,2%

3.200

3.200

100,0%

0,0%

5.640

56,7%

443.710

443.710

100,0%

1,1%

621.039

71,4%

290.045

290.045

100,0%

0,7%

182.454

159,0%

122.570

122.570

100,0%

0,3%

80.610

152,1%

Dotacje celowe:
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
ustawami
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu
pañstwa na zadania bie¿¹ce realizowane
przez gminê na podstawie porozumieñ z
organami administracji rz¹dowej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
JST
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
JST
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminom ustawami
Dotacje celowe otrzymane z gminy na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy JST
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Dotacje celowe otrzymane z powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumieñ
(umów) miêdzy JST
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê inwestycji i
zakupów inwestycyjnych w³asnych
gmin
Dotacje otrzymane z funduszy
celowych:
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na realizacjê zadañ bie¿¹cych jednostek
sektora finansów publicznych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora
finansów publicznych

0

0

0,0%

48.200

0,0%

0

0

0,0%

243.491

0,0%

354.473

354.473

100,0%

0,9%

1.929.769

18,4%

201.173

201.173

100,0%

0,5%

5.000

153.300

153.300

100,0%

0,4%

1.924.769

8,0%

Subwencja ogólna:

15.162.998

15.162.998

100,0%

37,2%

14.461.916

104,8%

czêæ owiatowa

12.195.434

12.195.434

100,0%

29,9%

11.116.642

109,7%

czêæ podstawowa

1.627.313

1.627.313

100,0%

4,0%

1.687.628

96,4%

czêæ rekompensuj¹ca

1.340.251

1.340.251

100,0%

3,3%

1.657.646

80,9%

1.003.452

1.003.452

100,0%

2,5%

0

1.003.452

1.003.452

100,0%

2,5%

0

40.901.818

40.799.618

99,8%

100,0%

Pozosta³e dochody z pozyskane z innych
róde³:
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gminy (zwi¹zków gmin)
pozyskane z innych róde³
Dochody ogó³em:

39.452.752

4023,5%

103,4%

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2003 ROK
Dz.

Rozdz
.

§

010
01010

Wyszczególnienie

Wykonanie
planu

w%

Rolnictwo i ³owiectwo

787.874

823.834

104,6%

Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi

776.864

811.308

104,4%

77.000

111.444

144,7%

699.864

699.864

100,0%

11.010

12.526

113,8%

069

Wp³ywy z ró¿nych op³at

629

rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gminy
(zwi¹zków gmin) pozyskane z innych róde³

01095

Plan po
zmianach

Pozosta³a dzia³alnoæ
069

Wp³ywy z ró¿nych op³at

1.720

2.577

149,8%

083

Wp³ywy z us³ug

9.290

9.949

107,1%

Lenictwo

4.500

4.475

99,4%

Pozosta³a dzia³alnoæ

4.500

4.475

99,4%

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

4.500

4.475

99,4%

102.075

102.075

100,0%

Drogi publiczne powiatowe

98.875

98.875

100,0%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

98.875

98.875

100,0%

020
02095
075
600

Transport i ³¹cznoæ
60014
232
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Pozosta³a dzia³alnoæ

3.200

3.200

100,0%

Dotacje celowe otrzymane z gminy lub miasta sto³ecznego
Warszawy na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego

3.200

3.200

100,0%

Gospodarka mieszkaniowa

1.470.310

1.364.971

92,8%

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

1.470.310

1.364.971

92,8%

170.000

156.393

92,0%

290.000

294.838

101,7%

48.200

52.402

108,7%

960.000

858.895

89,5%

Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo
w³asnoci
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
Pozosta³e odsetki

2.110

2.443

115,8%

Dzia³alnoæ us³ugowa

1.000

1.000

100,0%

Cmentarze

1.000

1.000

100,0%

Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce realizowane przez gminê na podstawie porozumieñ
z organami administracji rz¹dowej

1.000

1.000

100,0%

Administracja publiczna

628.785

599.617

95,4%

Urzêdy wojewódzkie

188.800

188.800

100,0%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

188.800

188.800

100,0%

Urzêdy gmin (miast)

142.500

108.599

76,2%

057

Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci

1.100

1.499

136,3%

069

Wp³ywy z ró¿nych op³at

300

300

100,0%

084

Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych

092

Pozosta³e odsetki

097

045

Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe

046

Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej

069

Wp³ywy z ró¿nych op³at

232

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

244

710
71035
202
750
75011

75023

75095

751
75101
201
75110
201
754
75414
084

950

950

100,0%

20.150

13.381

66,4%

Wp³ywy z ró¿nych dochodów

120.000

92.469

77,1%

Pozosta³a dzia³alnoæ

297.485

302.218

101,6%

24.500

26.159

106,8%

1.500

1.445

96,3%

0

3.129

269.835

269.835

100,0%

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

1.650

1.650

100,0%

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa

81.510

81.493

100,0%

4.344

4.344

100,0%

4.344

4.344

100,0%

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

77.166

77.149

100,0%

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

77.166

77.149

100,0%

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

500

500

100,0%

Obrona cywilna

500

500

100,0%

Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych

500

500

100,0%

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
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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

200

200

100,0%

14.167.804

14.258.811

100,6%

Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych

47.000

61.573

131,0%

035

Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej

47.000

61.181

130,2%

091

Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj¹cych osobowoci prawnej

756
75601

0

392

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych

4.379.523

4.310.013

98,4%

031

Podatek od nieruchomoci

3.860.000

3.791.512

98,2%

032

Podatek rolny

135.000

139.867

103,6%

033

Podatek leny

21.700

21.895

100,9%

034

Podatek od rodków transportowych

115.000

113.897

99,0%

050

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

30.800

28.414

92,3%

091

Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

25.000

22.405

89,6%

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

192.023

192.023

100,0%

Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych

3.902.000

4.314.504

110,6%

031

Podatek od nieruchomoci

2.150.000

2.146.482

99,8%

032

Podatek rolny

500.000

526.255

105,3%

033

Podatek leny

034

Podatek od rodków transportowych

036

Podatek od spadków i darowizn

037

Podatek od posiadania psów

043

Wp³ywy z op³aty targowej

204.000

297.344

145,8%

050

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

467.450

660.578

141,3%

75615

75616

091

2.330

2.414

103,6%

400.000

473.278

118,3%

65.000

80.206

123,4%

3.220

3.219

100,0%

Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

110.000

124.728

113,4%

Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jedn. samorz.
teryt. na podstawie ustaw

871.850

817.161

93,7%

041

Wp³ywy z op³aty skarbowej

525.000

468.024

89,1%

048

Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu

345.000

347.164

100,6%

091

Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

1.850

1.973

106,6%

Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ

5.530

6.831

123,5%

Pozosta³e odsetki

75618

75619
092

5.530

6.831

123,5%

Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa

4.961.801

4.748.676

95,7%

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

4.819.301

4.476.679

92,9%

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

142.500

271.997

190,9%

Dywidendy

100

53

53,0%

Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw maj¹tkowych

100

53

53,0%

Ró¿ne rozliczenia

15.162.998

15.146.224

99,9%

Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego

12.195.434

12.195.434

100,0%

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

12.195.434

12.195.434

100,0%

Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

1.627.313

1.627.313

100,0%

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

1.627.313

1.627.313

100,0%

75621

75624
074
758
75801
292
75802
292
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Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin

1.340.251

1.340.251

100,0%

Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

100,0%

1.340.251

1.340.251

Ró¿ne rozliczenia finansowe

0

-16.774

035

Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej

0

-352

036

Podatek od spadków i darowizn

0

-12.072

050

Podatek od czynnoci cywilnoprawnych

0

-2.679

091

Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

0

-1.671

121.895

122.437

100,4%

Szko³y podstawowe

12.808

12.728

99,4%

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

12.808

12.728

99,4%

109.087

109.709

100,6%

21.000

21.683

103,3%

700

639

91,3%

87.387

87.387

100,0%

Opieka spo³eczna

6.144.905

6.142.091

100,0%

Orodki wsparcia

381.200

375.047

98,4%

75814

801

Owiata i wychowanie
80101
201
80195

Pozosta³a dzia³alnoæ
083

Wp³ywy z us³ug

092

Pozosta³e odsetki

203

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

853
85303
083

Wp³ywy z us³ug

38.000

31.847

83,8%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

343.200

343.200

100,0%

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej

100.000

100.000

100,0%

85313

Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom 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

100.000

100.000

100,0%

2.566.480

2.566.480

100,0%

2.566.480

2.566.480

100,0%

Dodatki mieszkaniowe

2.167.080

2.167.080

100,0%

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

2.167.080

2.167.080

100,0%

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze

131.045

131.045

100,0%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

131.045

131.045

100,0%

Orodki pomocy spo³ecznej

544.800

548.139

100,6%

083

Wp³ywy z us³ug

24.170

27.504

113,8%

092

Pozosta³e odsetki

30

35

116,7%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

520.600

520.600

100,0%

Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze

10.500

10.500

100,0%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

10.500

10.500

100,0%

Fundusz Pracy

60.800

60.800

100,0%

244

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych

7.500

7.500

100,0%

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

53.300

53.300

100,0%

201
85314
201
85315
203
85316

85319

85328

85322
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Pomoc dla repatriantów

12.679

12.679

100,0%

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

12.679

12.679

100,0%

Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych

32.231

32.231

100,0%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

32.231

32.231

100,0%

138.090

138.090

100,0%

201

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

8.820

8.820

100,0%

203

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)

129.270

129.270

100,0%

Edukacyjna opieka wychowawcza

734.200

741.104

100,9%

wietlice szkolne

351.400

360.149

102,5%

Wp³ywy z us³ug

351.400

360.149

102,5%

Przedszkola

382.800

380.955

99,5%

Wp³ywy z us³ug

382.800

380.955

99,5%

1.238.262

1.165.280

94,1%

426.158

426.158

100,0%

303.588

303.588

100,0%

122.570

122.570

100,0%

130.000

127.603

98,2%

201
85378

85395

Pozosta³a dzia³alnoæ

854
85401
083
85404
083
900

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90002

Gospodarka odpadami
629
661

90005

rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gminy
(zwi¹zków gmin) pozyskane z innych róde³
Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

069

Wp³ywy z ró¿nych op³at

30.000

27.603

92,0%

626

Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

100.000

100.000

100,0%

Owietlenie ulic, placów i dróg

560.104

560.104

100,0%

270.059

270.059

100,0%

290.045

290.045

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

122.000

51.415

42,1%

075

Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub jedn. samorz. teryt. lub innych jedn.
zaliczanych do sektora finansów publicz. oraz innych umów
o podobnym charakterze

115.000

44.089

38,3%

084

Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych

7.000

7.326

104,7%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

75.000

75.000

100,0%

Biblioteki

75.000

75.000

100,0%

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego

75.000

75.000

100,0%

Kultura fizyczna i sport

180.000

170.506

94,7%

Instytucje kultury fizycznej

180.000

170.506

94,7%

Wp³ywy z us³ug

180.000

170.506

94,7%

40.901.618

40.799.418

99,75%

90015
201
631
90095

921
92116
232
926
92604
083

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje
i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminom ustawami

Dochody ogó³em:
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V.Wykonanie podstawowych grup dochodów
bud¿etu miasta i gminy Pleszew za rok 2003
Dochody bud¿etu miasta i gminy Pleszew w r. 2003
wykonano w kwocie 40.799.618 z³, co stanowi 99,8% planu
(40.901.818 z³).
Struktura wykonanych dochodów bud¿etu MiG Pleszew
przedstawia siê nastêpuj¹co:
ród³o dochodu
Dochody w³asne
Udzia³y w podatkach
Dotacje celowe
Dotacje otrzymane z funduszy celowych
Subwencje
Pozosta³e dochody (fundusz UE Sapard)

Poz. 1830
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% dochodów
ogó³em
29,4%
11,6%
18,4%
0,9%
37,2%
2,5%

Dochody w³asne:
Dochody w³asne w wysokoci 12.006.922 z³ zosta³y wykonane w 100,9% planu i by³y wy¿sze o kwotê 296.780 z³ od
dochodów w³asnych z r. 2002 (wzrost o 2,5%). Na dochody
w³asne sk³adaj¹ siê:

Dochody z tego podatku wynios³y 666.122 z³, co stanowi
1,6% dochodów gminy ogó³em. W stosunku do poprzedniego r. wp³ywy z podatku rolnego spad³y o 2,1%. Nale¿noci z tytu³u zaleg³oci w podatku rolnym na koniec
2003 r. wynosi³y ³¹cznie 115.425 z³. Skutki ustawowych ulg
i zwolnieñ zgodnie z ustaw¹ o podatku rolnym w r. 2003
wynios³y ³¹cznie 60.964 z³.
c) Podatek od rodków transportowych (95,7% wykonania).
Dochody z tytu³u tego podatku wynios³y 587.175 z³, co
stanowi 1,4% dochodów gminy ogó³em. W stosunku do
poprzedniego r. wp³ywy z tytu³u podatku od rodków
transportowych zwiêkszy³y siê a¿ o 16,4% (ponad 80 tys.
z³). Nale¿noci z tytu³u zaleg³oci w podatku od rodków
transportowych na koniec 2003 r. wynosi³y ³¹cznie 594.996
z³. W r. 2003 wystawiono osobom fizycznym i prawnym
189 postanowieñ wszczynaj¹cych postêpowanie w sprawie okrelenia zobowi¹zania podatkowego.
d) Pozosta³e podatki i op³aty
Na dochody w tej grupie sk³adaj¹ siê nastêpuj¹ce pozycje:
-

podatek leny (kwota w wysokoci 24.309 z³, wzrost
o 19,1%), skutki ustawowych ulg i zwolnieñ zgodnie
z ustaw¹ o podatku lenym wynios³y 3.060 z³

-

podatek od posiadania psów (kwota w wysokoci
3.219 z³, spadek o 9,9%),

-

podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej (w kwocie 60.829
z³, spadek o 18,6%),

-

podatek od spadków i darowizn (w kwocie 68.134 z³,
spadek o 15,2%),

-

podatek od czynnoci cywilnoprawnych (w kwocie
686.313 z³, wzrost o 24%),

-

wp³ywy z op³aty skarbowej (kwota 468.024 z³, wzrost
o 1,0%)

-

wp³ywy z op³aty targowej (kwota w wysokoci 297.344
z³, wzrost o 35,2%),

-

wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe (kwota w wysokoci 26.159 z³),

-

wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
wynios³y 347.164 z³, o 1,2% mniej ni¿ w roku 2002,

-

w roku 2003 wyst¹pi³y wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
w wysokoci 1.445 z³.

a) Podatek od nieruchomoci (98,8% wykonania).
Dochody z tytu³u tego podatku wynios³y 5.937.994 z³, co
stanowi 14,6% dochodów gminy ogó³em. W stosunku do
poprzedniego r. wp³ywy z tytu³u podatku od nieruchomoci spad³y o 3,8%. Na koniec 2003 r. stan nale¿noci
z tytu³u zaleg³oci w podatku od nieruchomoci wynosi³y
1.882.391 z³ w przypadku osób prawnych oraz 1.059.218
z³ w przypadku osób fizycznych.
W zwi¹zku z tym osobom prawnym wystawiono 95 tytu³ów wykonawczych do Urzêdów Skarbowych celem wszczêcia egzekucji administracyjnej na kwotê 438.040 z³.,
natomiast osobom fizycznym wystawiono 47 tytu³y wykonawcze na kwotê 56.352 z³. Ponadto wystawiono 2432
upomnienia dla osób fizycznych oraz 113 upomnieñ dla
osób prawnych. Przygotowano równie¿ 70 decyzji okrelaj¹cych celem wpisania zaleg³oci na hipotekê (celem
zabezpieczenia zaleg³oci od osób fizycznych wpisano na
hipotekê kwotê 194.983 z³, z kolei zabezpieczenia zaleg³oci od osób prawnych wpisano na hipotekê kwotê 75.491
z³).
Skutki ustawowych zwolnieñ z tytu³u podatku od nieruchomoci okrelonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe³nosprawnych wynios³y w 2003 r.  389.909 z³. Natomiast skutki
ustawowych ulg i zwolnieñ z tytu³u podatku od nieruchomoci okrelonych w ustawie o podatkach i op³atach
lokalnych a dotycz¹cych zwolnieñ jednostek badawczorozwojowych wynios³y w 2003 r.  55.809 z³.
Nie wyst¹pi³y natomiast ulgi z tytu³u obowi¹zywania
uchwa³y Rady Miejskiej nr XXXVIII/293/2003 z dnia 7
lutego 2003 r. w sprawie zwolnienia od podatku od
nieruchomoci podmiotów gospodarczych tworz¹cych
nowe miejsca pracy.
b) Podatek rolny (104,9% wykonania).

Wysokoæ dochodów realizowanych przez urzêdy skarbowe s¹ trudne do oszacowania na etapie planowania.
e) Dochody z maj¹tku gminy.
Dochody z maj¹tku gminy, które wp³ynê³y do bud¿etu
w r. 2003 w ³¹cznej wysokoci 1.419.921 z³. by³y o 31,7%
wy¿sze od podobnych dochodów z r. 2002. Z³o¿y³y siê na
nie: wp³ywy ze sprzeda¿y nieruchomoci gminy, które
wynios³y 858.895 z³ (wzrost o 50,4%), dochody z najmu
i dzier¿awy sk³adników maj¹tku gminy wynios³y 343.402
z³ (spadek o 13,5%), wp³ywy z op³at za zarz¹d i u¿ytkowanie wieczyste wynios³y 156.393 z³ (wzrost o 49,7%), wp³y-
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wy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoci wynios³y 52.402 z³, natomiast
wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
8.776 z³, a dywidendy 53 z³ (od zysku w spó³ce z o.o. Owietlenie Uliczne i Drogowe).
f) Pozosta³e dochody w³asne.
W pozosta³ych dochodach w³asnych wp³ywy w poszczególnych pozycjach przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
-

Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne - kwota 1.499
z³.

-

Wp³ywy z ró¿nych op³at - kwota 145.053 z³.

-

Wp³ywy z us³ug - kwota 1.002.593 z³.

-

Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at - kwota 147.862 z³.

-

Pozosta³e odsetki (lokaty na rachunkach bie¿¹cych) kwota 23.294 z³.

-

Wp³ywy z ró¿nych dochodów - kwota 92.469 z³.

Udzia³y w podatkach:
Dochody z tego tytu³u w ³¹cznej wysokoci 4.748.676 z³
zosta³y wykonane w 95,7% planu i by³y o 10,9% wy¿sze od
udzia³ów uzyskanych w r. 2002.
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
zosta³y wykonane w 92,9% (kwota 4.476.679 z³), natomiast
wp³ywy z podatku dochodowego od osób prawnych zosta³y
wykonane w 208,6% (kwota 271.997 z³).
W r. 2003 z Ministerstwa Finansów wp³ynê³o z tytu³u
udzia³ów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych
w stosunku do planu o 342.622 z³ mniej.

Dotacje celowe:
Suma wszystkich dotacji celowych otrzymanych przez
gminê Pleszew w r. 2003 wynios³a 7.523.097 z³ co stanowi
18,4% dochodów bud¿etu ogó³em i jest to kwota o 6,4%
wy¿sza od dotacji celowych uzyskanych w roku 2002.
Dochody z tytu³u dotacji celowych zosta³y wykonane
w 100% (w tym:).
- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
(zadanie zlecone) wykonano w 100% planu.
- Dotacjê celow¹ otrzyman¹ z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ o organami administracji rz¹dowej w wysokoci 1.000 z³ wykonano
w 100% planu.
- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych w kwocie 2.383.737 z³
wykonano w 100% planu.
- Dotacje celowe otrzymane z gminy Dobrzyca na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ w kwocie
3.200 z³ wykonano w 100% planu.

- Dotacje celowe otrzymane z powiatu pleszewskiego na
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ
(drogi powiatowe, urz¹d skarbowy, biblioteka) w kwocie
443.710 z³ wykonano w 100% planu.
- Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje z zakresu administracji rz¹dowej (zadanie zlecone)
w kwocie 290.045 z³ wykonano w 100,0% planu.
- Dotacje celowe otrzymane z gmin Dobrzyca, Chocz,
Go³uchów, na inwestycje realizowane na podstawie porozumieñ (wysypisko odpadów komunalnych) w kwocie
122.570 z³ wykonano w 100% planu.

Dotacje otrzymane z funduszy celowych:
£¹cznie z funduszy celowych miasto i gmina Pleszew
pozyska³a 354.473 z³ bezzwrotnych dotacji na inwestycje
i zadania bie¿¹ce (stanowi to prawie 1% dochodów bud¿etowych).
Miasto i Gmina Pleszew otrzyma³a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacjê na inwestycje pn. Likwidacja niskich emisji na
terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie kompleksowej modernizacji gospodarki cieplnej i gazyfikacjê
w wysokoci 100.000 z³.
Z Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Poznaniu pozyskano
dotacjê na utworzenie Gminnego Centrum Informacji w Pleszewie w ³¹cznej wysokoci 60.800 z³ (w tym 53.300 z³ na
zakupy inwestycyjne oraz 7.500 z³ na zakupy bie¿¹ce).
Ponadto do bud¿etu gminy wp³ynê³a dotacja z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
w wysokoci 192.023 z³ - skutki ustawowych zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci dla zak³adów pracy chronionej
zatrudniaj¹cych osoby niepe³nosprawne.

Subwencje:
Dochody pochodz¹ce z subwencji stanowi¹ najwiêksz¹
pozycjê dochodów miasta i gminy Pleszew w 2003 r. (37,2%
dochodów ogó³em). Wszystkie subwencje zosta³y wykonane
w 100,0%.
- czêæ owiatowa wp³ynê³a w wysokoci 12.195.434 z³
i by³a o 9,7% wy¿sza od podobnej subwencji otrzymanej
w r. 2002,
- czêæ podstawowa wp³ynê³a w wysokoci 1.627.313 z³
i by³a o 3,6% ni¿sza od podobnej subwencji otrzymanej w
r. 2002,
- czêæ rekompensuj¹ca wp³ynê³a w wysokoci 1.340.251 z³
i by³a o 19,1% ni¿sza od podobnej subwencji otrzymanej
w r. 2002.

Pozosta³e dochody pozyskane z innych róde³:
Pod koniec 2003 r. na konto bud¿etu gminy wp³ynê³y
rodki w ³¹cznej wysokoci 1.003.452 z³ pozyskane przez
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w³adze Pleszewa z funduszu Unii Europejskiej  SAPARD na
dofinansowanie dwóch inwestycji:
- kwota 303.588 z³ na dofinansowanie inwestycji pn.: Rozbudowa miêdzy gminnego wysypiska odpadów sta³ych
(komunalnych) w Dobrej Nadziei
- kwota 699.864 z³ na dofinansowanie inwestycji pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kowalewie
(II etap).
Dochody bud¿etu Pleszewa zosta³y wykonane ogó³em
w 99,8%, w ró¿nym stopniu w poszczególnych rozdzia³ach
i paragrafach. W znacz¹cej czêci zosta³y zrealizowane zgodnie z planem.

Pozosta³e przychody finansowe (pozabud¿etowe):

Wydatki z tego funduszu zosta³y poniesione na udro¿nienie rzeki Ner, dofinansowanie remontów na Oczyszczalni
cieków w Zielonej £¹ce, zakup pojemników do zbiorki selektywnej, czyszczenie stawu.
Na konto rodków specjalnych (zajêcie pasa drogowego:
drogi gminne i drogi powiatowe) wp³ynê³a ³¹czna kwota
w wysokoci 60.391 z³. Wydatki ze rodków specjalnych by³y
wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg, profilowanie
i zagêszczanie nawierzchni dróg w miejscowoci Janków
i Bronów, wyrównanie drogi t³uczniem w miejscowoci Pardelak oraz wyrównanie nawierzchni gruntowej ulic na terenie
miasta.
Wykonanie planów przychodów i wydatków GFOiGW
w Pleszewie oraz planu przychodów i wydatków rodków
specjalnych zawieraj¹ tabele ujête na stornach 59 - 60 sprawozdania.

Na konto Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska
i Gospodarki Wodnej w Pleszewie w ci¹gu 2003 r. wp³ynê³a
kwota 196.348 z³.

WYDATKI BUD¯ETOWE - WYKONANIE PODSTAWOWYCH GRUP WYDATKÓW MIASTA I GMINY PLESZEW

Lp. Wyszczególnienie

1

Owiata i wychowanie, edukacyjna
opieka wychowawcza

2

Plan na
2003 rok
(w PLN)

Wsk. %
Udzia³
Wykonanie
wykonania w wydatkach
za rok 2003
do planu
ogó³em w %

Wykonanie
za rok 2002

Wsk. %
2003/2002

18.003.849

17 988 991

99,9%

40,8%

15.881.306

113,3%

Opieka spo³eczna

9.402.775

9 367 437

99,6%

21,3%

7.034.824

133,2%

3

Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska

6.428.835

4 694 544

73,0%

10,7%

5.150.937

91,1%

4

Administracja publiczna

4.163.417

4 147 765

99,6%

9,4%

3.468.330

119,6%

5

Rolnictwo i lenictwo

1.742.050

1 735 973

99,7%

3,9%

610.934

284,2%

6

Transport

1.686.737

1 675 325

99,3%

3,8%

1.765.440

94,9%

7

Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

1.249.815

1 245 805

99,7%

2,8%

1.218.881

102,2%

8

Kultura fizyczna, sport i turystyka

937.150

933 723

99,6%

2,1%

1.034.106

90,3%

9

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
p.- po¿arowa

769.430

720 723

93,7%

1,6%

524.276

137,5%

10

Gospodarka mieszkaniowa, plany
zagospodarowania przestrzenne,
opracowania geodezyjne i
kartograficzne

484.360

477 410

98,6%

1,1%

427.540

111,7%

11

Pozosta³e wydatki ( Dz. 500, 751, 757,
851 i czêæ Dz. 710)

1.281.315

1 085 752

84,7%

2,5%

644.212

168,5%

46 149 733

44.073.448

95,5%

100,0%

37.760.786

116,7%

Wydatki ogó³em:
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WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUD¯ETU MIASTA I GMINY PLESZEW NA 2003 ROK

Dz.

Rozdz.

§

010
01010

Wyszczególnienie

Plan po
zmianach

Wykonanie
na dzieñ
31.12.2003

w%

Rolnictwo i ³owiectwo

1.735.650

1.729.962

99,7%

Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi

1.520.000

1.514.870

99,7%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

82.000

81.443

99,3%

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

699.864

699.864

100,0%

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

738.136

733.563

99,4%

Postêp biologiczny w produkcji rolinnej

1.500

1.470

98,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

1.500

1.470

98,0%

Postêp biologiczny w produkcji zwierzêcej

250

231

92,4%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

250

231

92,4%

Izby rolnicze

16.600

16.578

99,9%

2850

Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2 %
wp³ywów z podatku rolnego

16.600

16.578

99,9%

197.300

196.813

99,8%

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

24.240

24.240

100,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

108.060

107.774

99,7%

4260

Zakup energii

38.400

38.263

99,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

26.600

26.536

99,8%

Lenictwo

6.400

6.011

93,9%

Pozosta³a dzia³alnoæ

6.400

6.011

93,9%

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

6.400

6.011

93,9%

130.000

114.511

88,1%

01015
01020
01030

01095

Pozosta³a dzia³alnoæ

020
02095
4210
500

Handel
50095

Pozosta³a dzia³alnoæ

130.000

114.511

88,1%

Zakup us³ug pozosta³ych

130.000

114.511

88,1%

1.686.737

1.675.325

99,3%

Drogi publiczne powiatowe

253.577

253.577

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

118.577

118.577

100,0%

6300

Wydatki na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy jst na
dofinans. w³asnych zadañ inwestycyjnych

135.000

135.000

100,0%

1.238.000

1.226.587

99,1%

828.000

817.503

98,7%

4300
600

Transport i £¹cznoæ
60014

60016

Drogi publiczne gminne
4270

Zakup us³ug remontowych

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

260.000

259.915

100,0%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

150.000

149.169

99,4%

Pozosta³a dzia³alnoæ

195.160

195.161

100,0%

Zakup us³ug pozosta³ych

195.160

195.161

100,0%

Turystyka

17.000

16.339

96,1%

Pozosta³a dzia³alnoæ

17.000

16.339

96,1%

4.500

4.142

92,0%

12.500

12.197

97,6%

Gospodarka mieszkaniowa

310.360

310.113

99,9%

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

189.200

189.117

100,0%

4.000

4.000

100,0%

157.600

157.600

100,0%

60095
4300
630
63095
4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

700
70005
4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4300

Zakup us³ug pozosta³ych
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4610

Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

19.200

19.122

99,6%

Towarzystwa Budownictwa Spo³ecznego

95.000

95.000

100,0%

2620

Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych
jednostek sektora finansów publicznych

95.000

95.000

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

26.160

25.996

99,4%

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

6.562

6.562

100,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

70021

70095

710

Dzia³alnoæ us³ugowa
71004

Plany zagospodarowania przestrzennego
4300

8.400

8.395

99,9%

1.216

1.216

100,0%

18.382

18.218

99,1%

220.000

202.828

92,2%

86.500

81.876

94,7%

Zakup us³ug pozosta³ych

86.500

81.876

94,7%

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

87.500

85.421

97,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

87.500

85.421

97,6%

Cmentarze

1.000

1.000

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

1.000

1.000

100,0%

45.000

34.531

76,7%

71014
71035
71095

Pozosta³a dzia³alnoæ
4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

15.000

10.446

69,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

30.000

24.085

80,3%

4.163.417

4.147.765

99,6%

Urzêdy wojewódzkie

300.000

298.483

99,5%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

204.670

203.792

99,6%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

16.265

16.262

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

37.200

37.181

99,9%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

4.865

4.854

99,8%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

19.674

19.273

98,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

10.000

9.868

98,7%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

750

Administracja publiczna
75011

900

827

91,9%

6.426

6.426

100,0%

Rady gmin (miast)

205.000

202.876

99,0%

3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

176.270

176.054

99,9%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

2.000

1.566

78,3%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

5.150

3.985

77,4%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

9.108

8.803

96,7%

4420

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

1.730

1.726

99,8%

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

10.742

10.742

100,0%

75022

75023

2.918.000

2.906.065

99,6%

3030

Urzêdy gmin (miast)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

195

193

99,0%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.601.050

1.591.016

99,4%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

120.080

120.075

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

252.600

252.552

100,0%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

36.270

36.254

100,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

181.000

179.825

99,4%

4260

Zakup energii

37.230

37.228

100,0%

4270

Zakup us³ug remontowych

4.085

4.084

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

495.685

495.050

99,9%
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4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

66.715

66.713

100,0%

4420

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne

2.111

2.111

100,0%

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

17.000

16.999

100,0%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

44.799

44.799

100,0%

4590

Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

8.835

8.834

100,0%

4610

Koszty postêpowania s¹dowego i prokuratorskiego

4.245

4.244

100,0%

46.100

46.088

100,0%

36.777

36.721

99,8%

16.375

16.374

100,0%

6060
75047

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci
bud¿etowych

4100

Wynagrodzenia agencyjno  prowizyjne

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

1.552

1.545

99,5%

18.850

18.802

99,7%

703.640

703.620

100,0%

45.075

45.072

100,0%

1.865

1.864

99,9%

325

321

98,8%

6.020

6.019

100,0%

548.935

548.927

100,0%

97.600

97.597

100,0%

3.820

3.820

100,0%

81.510

81.493

100,0%

4.344

4.344

100,0%

4.344

4.344

100,0%

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

77.166

77.149

100,0%

3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

58.856

58.839

100,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

2.756

2.756

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

15.554

15.554

100,0%

769.430

720.723

93,7%

75095

Pozosta³a dzia³alnoæ

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4270

Zakup us³ug remontowych

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

4420

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa

751
75101
4300
75110

754

Zakup us³ug pozosta³ych

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
75405
2950
75412

75414

Poz. 1830

 7859 

Komendy powiatowe Policji

10.000

10.000

100,0%

Wp³aty jednostek na rzecz rodków specjalnych

10.000

10.000

100,0%

507.610

480.159

94,6%

Ochotnicze stra¿e po¿arne
3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

9.500

6.599

69,5%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

34.120

27.671

81,1%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.010

2.008

99,9%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

6.550

4.755

72,6%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

620

442

71,3%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

52.000

51.819

99,7%

4260

Zakup energii

20.000

15.703

78,5%

4270

Zakup us³ug remontowych

6.200

3.820

61,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

10.000

5.238

52,4%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Obrona cywilna

2.500

440

17,6%

12.650

10.586

83,7%

1.460

1.460

100,0%

350.000

349.618

99,9%

10.820

10.373

95,9%
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4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4260

Zakup energii

1.380

1.365

98,9%

4270

Zakup us³ug remontowych

2.200

2.196

99,8%

4300

1.684

96,8%

5.500

5.128

93,2%

Stra¿ Miejska

241.000

220.191

91,4%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

150.950

139.756

92,6%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

9.790

9.790

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

25.000

24.451

97,8%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4270

Zakup us³ug remontowych

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

1.250

755

60,4%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

4.850

4.850

100,0%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

10.700

10.682

99,8%

653.805

646.113

98,8%

653.805

646.113

98,8%

653.805

646.113

98,8%

14.158.449

14.146.238

99,9%

9.221.323

9.220.803

100,0%

213.476

213.476

100,0%

75416

757

Zakup us³ug pozosta³ych

1.740

Obs³uga d³ugu publicznego
75702
8070

801

Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i kredytów
Owiata i wychowanie

80101

Szko³y podstawowe
3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040
4110
4120

3.260

3.251

99,7%

13.200

9.550

72,3%

3.000

1.594

53,1%

16.750

14.203

84,8%

2.250

1.309

58,2%

12.921

12.920

100,0%

5.490.000

5.490.000

100,0%

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

387.200

387.187

100,0%

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

993.000

993.000

100,0%

Sk³adki na Fundusz Pracy

142.000

141.704

99,8%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

387.297

387.297

100,0%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek

11.728

11.727

100,0%

4260

Zakup energii

593.854

593.854

100,0%

4270

Zakup us³ug remontowych

334.020

333.812

99,9%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

307.958

307.957

100,0%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

5.873

5.873

100,0%

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

7.996

7.996

100,0%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

334.000

334.000

100,0%

Przedszkola przy szko³ach podstawowych

160.000

160.000

100,0%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

115.700

115.700

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

21.500

21.500

100,0%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

2.800

2.800

100,0%

80104

4440
80110

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja

20.000

20.000

100,0%

3.895.000

3.884.089

99,7%

55.200

55.099

99,8%

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

2.840.000

2.839.996

100,0%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

195.000

194.943

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

503.000

502.993

100,0%
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4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

77.000

76.588

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

87.450

82.379

94,2%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek

2.350

2.345

99,8%

4260

Zakup energii

5.700

3.120

54,7%

4270

Zakup us³ug remontowych

3.200

3.122

97,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

6.700

4.104

61,3%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

119.400

119.400

100,0%

Dowo¿enie uczniów do szkó³

273.700

273.112

99,8%

11.000

10.936

99,4%

2.400

2.400

100,0%

300

273

91,0%

80113
4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

4300
80114
4010

99,5%

Zakup us³ug pozosta³ych

260.000

259.503

99,8%

Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³

420.850

420.658

100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników

288.000

287.999

100,0%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.600

21.522

99,6%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

55.000

54.999

100,0%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

7.500

7.482

99,8%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

26.750

26.720

99,9%

4270

Zakup us³ug remontowych

1.600

1.594

99,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

9.100

9.077

99,7%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

3.050

3.015

98,9%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

8.250

8.250

100,0%

Szko³y zasadnicze

17.438

17.438

100,0%

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje
realizowane na podstawie porozumieñ

17.438

17.438

100,0%

Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

81.800

81.800

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

81.800

81.800

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

88.338

88.338

100,0%

80130

80146
80195
4300

Zakup us³ug pozosta³ych

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

851
85154

1.872

1.872

100,0%

86.466

86.466

100,0%

Ochrona zdrowia

353.000

191.765

54,3%

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

345.000

183.939

53,3%

3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

10.000

7.080

70,8%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21.745

19.908

91,6%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.755

1.754

99,9%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

4.150

3.767

90,8%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

550

506

92,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

50.000

27.450

54,9%

4220

Zakup rodków ¿ywnoci

18.000

14.861

82,6%

4230

Zakup leków i materia³ów medycznych

100

71

71,0%

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek

18.000

12.090

67,2%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

218.523

95.131

43,5%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

1.500

644

42,9%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

677

677

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

8.000

7.826

97,8%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

1.700

1.638

96,4%

85195
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Zakup us³ug pozosta³ych

6.300

6.188

98,2%

Opieka spo³eczna

9.402.775

9.367.437

99,6%

Orodki wsparcia

553.000

549.080

99,3%

2.500

2.448

97,9%

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

275.000

275.000

100,0%

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.870

21.870

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

52.676

52.676

100,0%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

7.300

7.232

99,1%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

72.588

71.886

99,0%

4220

Zakup rodków ¿ywnoci

40.500

40.427

99,8%

4260

Zakup energii

8.271

8.051

97,3%

4270

Zakup us³ug remontowych

28.583

28.583

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

26.347

23.542

89,4%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

2.506

2.506

100,0%

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

3.426

3.426

100,0%

11.433

11.433

100,0%

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej

100.000

100.000

100,0%

Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne

100.000

100.000

100,0%

Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne

2.721.480

2.721.480

100,0%

3110

wiadczenia spo³eczne

2.608.555

2.608.554

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

85313
4130
85314

85315
3110
85316
3110
85319

112.925

112.926

100,0%

Dodatki mieszkaniowe

4.233.000

4.232.652

100,0%

wiadczenia spo³eczne

4.233.000

4.232.652

100,0%

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze

131.045

131.045

100,0%

wiadczenia spo³eczne

131.045

131.045

100,0%

1.155.000

1.143.765

99,0%

16.133

16.133

100,0%

755.000

755.000

100,0%

Orodki pomocy spo³ecznej
3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

58.763

58.763

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

144.798

134.580

92,9%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

20.000

19.027

95,1%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

20.834

20.826

100,0%

4260

Zakup energii

5.102

5.101

100,0%

4270

Zakup us³ug remontowych

2.735

2.736

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

58.606

58.583

100,0%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

20.511

20.507

100,0%

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

1.151

1.151

100,0%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

30.667

30.667

100,0%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

20.700

20.691

100,0%

Us³ugi opiekuñcze

10.500

10.500

100,0%

1.580

1.580

100,0%

85328
4110
4300
85329

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zakup us³ug pozosta³ych
Specjalistyczne orodki szkoleniowo-rehabilitacyjne

8.920

8.920

100,0%

90.450

84.379

93,3%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

59.898

54.907

91,7%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

10.896

9.940

91,2%
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4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

6.366

6.366

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

11.822

11.821

100,0%

Pomoc dla repatriantów

12.679

12.682

100,0%

85334
4300

1.468

1.345

91,6%

Zakup us³ug pozosta³ych

12.679

12.682

100,0%

Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych

32.231

32.230

100,0%

3110

wiadczenia spo³eczne

32.231

32.230

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

363.390

349.624

96,2%

3110

wiadczenia spo³eczne

288.090

276.453

96,0%

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1.700

1.469

86,4%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

400

260

65,0%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

160

81

50,6%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

5.280

4.084

77,3%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

14.000

13.609

97,2%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

100

63

63,0%

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

360

360

100,0%

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych

53.300

53.245

99,9%

3.845.400

3.842.753

99,9%

895.600

894.044

99,8%

7.620

7.614

99,9%

442.000

441.935

100,0%

30.000

29.907

99,7%

85378
85395

854

Edukacyjna opieka wychowawcza
85401

wietlice szkolne
3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

72.000

71.512

99,3%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

11.200

10.886

97,2%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

16.435

16.181

98,5%

4220

Zakup rodków ¿ywnoci

280.305

280.201

100,0%

4260

Zakup energii

5.930

5.716

96,4%

4270

Zakup us³ug remontowych

3.950

3.934

99,6%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4220

Zakup rodków ¿ywnoci

142.500

85404

85446
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Przedszkola

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek

4260

Zakup energii

4270

2.760

2.758

99,9%

23.400

23.400

100,0%

2.928.400

2.927.309

100,0%

53.500

53.445

99,9%

1.747.200

1.747.199

100,0%

128.200

128.164

100,0%

329.000

328.979

100,0%

45.000

44.960

99,9%

131.900

131.481

99,7%

142.431

100,0%

5.100

5.090

99,8%

129.290

128.921

99,7%

Zakup us³ug remontowych

52.400

52.346

99,9%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

64.200

64.188

100,0%

4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

110

105

95,5%

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

100.000

100.000

100,0%

21.400

21.400

100,0%

Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
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Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

21.400

21.400

100,0%

6.428.835

4.694.544

73,0%

Gospodarka ciekowa i ochrona wód

700

696

99,4%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

700

696

99,4%

Gospodarka odpadami

618.000

617.459

99,9%

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

303.588

303.588

100,0%

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

314.412

313.871

99,8%

90001
90002

90003
4300
90004

Oczyszczanie miast i wsi

360.000

360.000

100,0%

Zakup us³ug pozosta³ych

360.000

360.000

100,0%

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

189.000

184.195

97,5%

1.500

1.458

97,2%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

4270

Zakup us³ug remontowych

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

90005
6050
90015

22.500

22.198

98,7%

165.000

160.539

97,3%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3.888.012

2.168.462

55,8%

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

3.888.012

2.168.462

55,8%

Owietlenie ulic, placów i dróg

1.343.123

1.334.113

99,3%

4260

Zakup energii

805.000

800.060

99,4%

4270

Zakup us³ug remontowych

200.000

197.909

99,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

42.559

42.370

99,6%

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

295.564

293.774

99,4%

30.000

29.619

98,7%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

2.500

2.500

100,0%

4270

Zakup us³ug remontowych

26.300

25.920

98,6%

90095

Pozosta³a dzia³alnoæ

4300
921

Zakup us³ug pozosta³ych

1.200

1.199

99,9%

1.249.815

1.245.805

99,7%

Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

454.000

454.000

100,0%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
92109
2550
92116
2550
92118
2550
92120

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury

454.000

454.000

100,0%

Biblioteki

550.000

550.000

100,0%

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury

550.000

550.000

100,0%

Muzea

181.000

181.000

100,0%

Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury

181.000

181.000

100,0%

4.815

4.815

100,0%

Ochrona i konserwacja zabytków
4270

4.815

4.815

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

60.000

55.990

93,3%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

15.000

11.589

77,3%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

45.000

44.401

98,7%

Kultura fizyczna i sport

937.150

933.723

99,6%

Instytucje kultury fizycznej

877.150

877.150

100,0%

Wynagrodzenia osobowe pracowników

248.223

248.223

100,0%

92195

926
92604
4010

Zakup us³ug remontowych

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

21.020

21.020

100,0%

4110

Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

47.515

47.515

100,0%

4120

Sk³adki na Fundusz Pracy

6.395

6.395

100,0%

4210

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

141.410

141.410

100,0%

4260

Zakup energii

27.471

27.471

100,0%

4270

Zakup us³ug remontowych

19.844

19.844

100,0%

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

312.747

312.747

100,0%
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4410

Podró¿e s³u¿bowe krajowe

4430

Ró¿ne op³aty i sk³adki

4440

Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

4530
4210
4300

Zakup us³ug pozosta³ych

92695

7.885

7.885

17.329

17.329

100,0%

7.851

7.851

100,0%

Podatek od towarów i us³ug (VAT)

19.460

19.460

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

60.000

56.573

94,3%

Zakup materia³ów i wyposa¿enia

18.000

16.604

92,2%

42.000

39.969

95,2%

46 149 733

44 073 448

95,5%

Wydatki ogó³em:

Wykonanie

Zobowi¹zania
wymagalne

307.958

307.957

2.000

4220

142.500

142.431

332

85315

3110

4.233.000

4.232.652

12.029

85316

3110

131.045

131.045

3.574

92604

4300

312.747

312.747

6.268

Rozdzia³

§

80101

4300

85404

Plan

Przekroczenie

Jednostka
-dysponent

Wyjanienie

Zobowi¹zania wobec Domu
Kultury
Zobowi¹zania z tytu³u faktur
263
za zakup ¿ywnoci
Zobowi¹zania wobec
11.681 zarz¹dcy (wstrzymano
wyp³atê)
Wstrzymano wyp³atê
3.574 zasi³ków ze wzglêdów
formalnych
1.999

6.268

100,0%

BOSS Pleszew

MGOPS Pleszew
MGOPS Pleszew

Faktury za wodê i
kanalizacjê

OSiR Pleszew

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2003 ROK.

Dz.

Rozdz.

010
01010

Wyszczególnienie

60016

Wykonanie na
dzieñ
31.12.2003

Wykonanie
planu (w %)

Rolnictwo i ³owiectwo

1.520.000

1.514.870

99,7%

Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi

1.520.000

1.514.870

99,7%

1.438.000

1.432.881

99,6%

82.000

81.989

100,0%

Transport i ³¹cznoæ

150.000

149.169

99,4%

Drogi publiczne gminne

150.000

149.169

99,4%

Budowa ulic - osiedle Chopina

43.000

42.660

99,2%

Chodnik - ul. Kaliska

82.000

81.810

99,8%

Drogi osiedlowe w Kowalewie (dokumentacja)

15.000

14.927

99,5%

Budowa drogi w Zawidowicach (dokumentacja)

6.000

5.929

98,8%

Modernizacja drogi w Taczanowie (dokumentacja)

4.000

3.843

96,1%

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w Kowalewie
(II etap)
Stacja uzdatniania wody dla gminy Pleszew w
Lenartowicach (dokumentacja, wykup gruntu)
600

Plan roczny
(w z³)
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700
70005

750
75023

754
75412

75416

853
85319

85395

900

Gospodarka mieszkaniowa

19.200

19.122

99,6%

Gospodarka gruntami i nieruchomociami

19.200

19.122

99,6%

Wykupy gruntów

19.200

19.122

99,6%

Administracja publiczna

46.100

46.088

100,0%

Urzêdy gmin (miast)

46.100

46.088

100,0%

Zakup komputerów i oprogramowania

46.100

46.088

100,0%

Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa

360.700

360.300

99,9%

Ochotnicze stra¿e po¿arne

350.000

349.618

99,9%

Rozbudowa remizy OSP Kowalew

350.000

349.618

99,9%

Stra¿ Miejska

10.700

10.682

99,8%

Zakup radiostacji

10.700

10.682

99,8%

Opieka spo³eczna

74.000

73.936

99,9%

Orodki pomocy spo³ecznej

20.700

20.691

100,0%

Zakup komputerów i oprogramowania

20.700

20.691

100,0%

Pozosta³a dzia³alnoæ

53.300

53.245

99,9%

Zakup komputerów i oprogramowania oraz kserokopiarki

53.300

53.245

99,9%

4.802.276

3.080.391

64,1%

Gospodarka ciekowa i ochrona wód

700

695

99,3%

Budowa kanalizacji sanitarnej - ul. Warneñczyka

700

695

99,3%

Gospodarka odpadami

618.000

617.459

99,9%

Rozbudowa miêdzygminnego wysypiska odpadów sta³ych
(komunalnych) w Dobrej Nadzieji

618.000

617.459

99,9%

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

3.888.012

2.168.462

55,8%

Gazyfikacja miasta Pleszewa - "Likwidacja niskich emisji na
terenie miasta i gminy Pleszew poprzez wykonanie
kompleksowej modernizacji gospodarki cieplnej i
gazyfikacjê"

3.888.012

2.168.462

55,8%

295.564

293.775

99,4%

55.200

54.829

99,3%

62.300

61.810

99,2%

170.500

169.572

99,5%

7.564

7.564

100,0%

6 972 276

5.243.876

75,2%

Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90001

90002

90005

90015
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Owietlenie ulic, placów i dróg
Budowa energooszczêdnego owietlenia drogowego przy
ul. Dworcowej w Kowalewie
Budowa energooszczêdnego owietlenia drogowego wzd³u¿
ul. Podgórnej w Pleszewie
Budowa energooszczêdnego owietlenia drogowego wzd³u¿
ul. Kaliskiej w Pleszewie
Budowa nowych punktów wietlnych na drodze nr 13326
m.Sowina B³otna  Kuczków

Ogó³em wydatki inwestycyjne:
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REALIZACJA ZADAÑ BIE¯¥CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE
Dz.

Rozdz.

750

75011

Urzêdy wojewódzkie

751

75101

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa

75110

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

754

75414

Obrona cywilna

801

80101

Szko³y podstawowe

853

85303

900

Wyszczególnienie

Plan roczny
(w z³)

Wykonanie
na dzieñ
31.12.2003

Wykonanie
planu w %

188.800

188.800

100,0%

4.344

4.344

100,0%

77.166

77.149

100,0%

200

200

100,0%

12.808

12.728

99,4%

Orodki wsparcia

343.200

343.200

100,0%

85313

Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej

100.000

100.000

100,0%

85314

Zasi³ki i pomoc w naturze

2.566.480

2.566.480

100,0%

85316

Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze

131.045

131.045

100,0%

85319

Orodki pomocy spo³ecznej

520.600

520.600

100,0%

85328

Us³ugi opiekuñcze

10.500

10.500

100,0%

85334

Pomoc dla repatriantów

12.679

12.679

100,0%

85378

Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych

32.231

32.231

100,0%

85395

Pozosta³a dzia³alnoæ

8.820

8.820

100,0%

90015

Owietlenie ulic

270.059

270.059

100,0%

4.278.932

4.278.835

100,0%

Ogó³em:

REALIZACJA ZADAÑ INWESTYCYJNYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE
Dz.

Rozdz.

900

90015

Wyszczególnienie
Owietlenie ulic, placów i dróg
Ogó³em:

Plan roczny
(w z³)

Wykonanie na
dzieñ
31.12.2003

Wykonanie
planu w %

290 045

290.045

100,0%

290.045

290.045

100,0%
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ZAD£U¯ENIE MIASTA I GMINY PLESZEW NA DZIEÑ 31.12.2003 R.
Obligacje (seria A) z 1999 r.
Obligacje (seria B) z 2000 r.
Obligacje (seria C) z 2001 r.
kredyt BO S.A.  Ostrów Wlkp (2000)
kredyt BGK - Warszawa (1999)
kredyt PKO BP S.A.  Kalisz (2003)
kredyt PKO BP S.A.  Kalisz (2003)
kredyt PKO BP S.A.  Kalisz (2003)
po¿yczka WFOiGW - Poznañ (2000)
po¿yczka WFOiGW - Poznañ (2000)
po¿yczka WFOiGW - Poznañ (2001)
po¿yczka WFOiGW - Poznañ (2003)
po¿yczka WFOiGW - Poznañ (2003)
po¿yczka NFOiGW - Warszawa (2001/2004)

Razem zad³u¿enia na 31.12.2003 r:

12.863.629 z³

Wszystkie po¿yczki i kredyty s¹ po¿yczkami i kredytami
o preferencyjnym oprocentowaniu. Wskanik udzia³u zad³u¿enia gminy w dochodach bud¿etu MiG Pleszew za rok 2003
stanowi³ 31,5% (dopuszczalny próg to 60%). Zobowi¹zania
wymagalne na dzieñ 31 grudnia 2003 r. wynosi³y 24.387 z³.
By³y to niewielkie, niezale¿ne od gminy zaleg³oci w wyp³atach dodatków mieszkaniowych (12.029 z³), zasi³ków celowych (3.574 z³) oraz drobne zaleg³oci Biura Obs³ugi Szkó³
Samorz¹dowych (2.332 z³), Orodka Sportu i Rekreacji (6.268
z³) oraz urzêdu (184 z³). Zobowi¹zania wobec ZUS oraz Urzêdu
Skarbowego by³y regulowane terminowo. £¹cznie zobowi¹zania miasta i gminy Pleszew na koniec 2003 r. (zad³u¿enie
z tytu³u po¿yczek, kredytów, emisji obligacji oraz zobowi¹zania wymagalne) wynosi³y 12.888.016 z³, co stanowi 31,6%
zrealizowanych dochodów. Zaci¹gniête kredyty i po¿yczki

1.800.000.z³
3.200.000.z³
1.000.000.z³
47.000.z³
278.455.z³
1.000.000.z³
300.000.z³
700.000.z³
129.000.z³
65.000.z³
105.000.z³
289.500.z³
675.300.z³
3.274.374.z³

sp³acane by³y w r. 2003 terminowo. W roku 2003 sp³acono
raty kapita³owe od kredytów na kwotê 500.578 z³ oraz od
po¿yczek na kwotê 191.000 z³. £¹cznie w 2003 r. sp³acono
zad³u¿enie w wysokoci 691.578 z³.
Miasto i gmina Pleszew sp³aci³o w 2003 r. odsetki wynikaj¹ce
z zaci¹gniêtych przez miasto i gminê Pleszew kredytów
i po¿yczek oraz wyemitowanych obligacji w wysokoci 646.113
z³. Wskanik udzia³u obs³ugi zad³u¿enia (raty kapita³owe
i odsetki na ³¹czn¹ kwotê 1.337.691 z³) w dochodach bud¿etu
miasta i gminy Pleszew na 2003 rok stanowi³ 3,3%
(dopuszczalny próg to 15,0%). W roku 2003 podpisano umowê z PKO BP S.A. Pleszew na kredyt w rachunku bie¿¹cym
do maksymalnej wysokoci 800.000 z³. Kredyt na dzieñ
31.12.2003 r. zosta³ sp³acony.
Burmistrz
Miasta i Gminy Pleszew
() mgr in¿. Marian Adamek
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