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UCHWA£A Nr II/14/02 RADY GMINY TUREK
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Dzier¿¹zna, dz. 190/1
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc. Dzier¿¹zna obejmuj¹cy dzia³kê nr 190/1,
stanowi¹cy zmianê planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Turek zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/36/90 Gminnej
Rady Narodowej w Turku z dnia 27.04.1990 r.
2. Zmiana planu obejmuje ustalenie terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego, którego granice
okrela rysunek planu w skali 1:10000

- stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
3. Integraln¹ czêæ planu stanowi:
rysunek planu w skali 1:1000 pt. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego - Gmina Turek Dzier¿¹zna, dz. nr 190/1
- stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
4. Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu.
5. Tereny objête planem s¹ po³o¿one w uchwalonym
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na obszarze, dla którego dominuj¹c¹ funkcj¹
jest prowadzona eksploatacja kruszywa.
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ROZDZIA£ I

ROZDZIA£ II

PRZEPISY OGÓLNE

Przepisy szczegó³owe

§2. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny eksploatacji kruszywa, ustalone w oparciu o udzielon¹ Inwestorowi tj. firmie Nowbud - Spó³ka z o.o. koncesjê na poszukiwanie i rozpoznanie z³o¿a kopaliny pospolitej Dzier¿¹zna III - oznaczone na rysunku planu symbolem PE,
2) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu poprzez
zagwarantowanie odpowiednich warunków jego u¿ytkowania w zakresie powszechnego bezpieczeñstwa oraz
uwzglêdnienie ochrony interesu spo³ecznego oraz osób
trzecich,
3) ustalenia dotycz¹ce u¿ytkowania z³o¿a oraz rekultywacji
terenów poeksploatacyjnych z zachowaniem przepisów
z zakresu ochrony rodowiska,
4) zasady obs³ugi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.
2. Tereny, dla których ustala siê zmianê planu mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
§3. 1. Ilekroæ w treci niniejszej uchwa³y jest mowa:
1) o planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o której mowa w §1 ust. 1,
2) o uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Turek,
3) o rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy za³¹czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y,
o których mowa w §1 ust. 2 i 3,
4) o przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno dominowaæ na danym
terenie,
5) o przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia obowi¹zuj¹cych przepisów w danym zakresie,

§5. 1. Ustala siê teren górniczy dla z³o¿a kruszywa naturalnego w msc. Dzier¿¹zna, dzia³ka nr 190/1, przedstawiony na
rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 2 do uchwa³y,
o których mowa w §1, ust. 2 i 3.
2. Teren górniczy pokrywa siê z granicami opracowania
planu.
3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 wiod¹cymi
funkcjami s¹:
1) tereny eksploatacji powierzchniowej z³o¿a - oznaczone
symbolem PE.
4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i u¿ytkowania z³o¿a:
1) na obszarze górniczym dopuszcza siê eksploatacjê kruszywa w oparciu o udokumentowane zasoby geologiczne, na
podstawie udzielonej koncesji, po uwzglêdnieniu wg odrêbnych przepisów filarów ochronnych zabezpieczaj¹cych
powszechne bezpieczeñstwo, ochronê interesu spo³ecznego oraz osób trzecich,
2) obowi¹zuje sposób eksploatacji z³o¿a, który bêdzie zgodny
z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa Geologicznego
i Górniczego wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi do
tej ustawy,
3) zajmowanie terenu pod eksploatacjê bêdzie odbywaæ siê
sukcesywnie w miarê potrzeb,
4) do czasu zajêcia gruntu pod eksploatacjê pozostanie on
w dotychczasowym u¿ytkowaniu,
5) przekszta³cenie terenu zwi¹zane z eksploatacj¹ kruszywa
bêdzie mia³o charakter tymczasowy,
6) ustala siê postêpowanie z odpadami powsta³ymi
w zwi¹zku z prac¹ maszyn i urz¹dzeñ wg zasad
okrelonych w ustawie o odpadach,

7) o obszarze górniczym - nale¿y rozumieæ przestrzeñ,
w granicach której przedsiêbiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny objêtej koncesj¹,

7) ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych nale¿y wyeliminowaæ mo¿liwoæ
zanieczyszczenia tych wód m.in. substancjami ropopochodnymi. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stosowaæ
zabezpieczenia przed przedostaniem siê substancji ropopochodnych do gruntu podczas ich transportu, magazynowania i tankowania maszyn na terenie wyrobiska,

8) o eksploatacji kruszywa - nale¿y przez to rozumieæ taki
rodzaj dzia³alnoci, który polega na pozyskiwaniu kopalin
z naturalnego z³o¿a, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

8) po zakoñczeniu eksploatacji obowi¹zuje wymóg realizacji
rekultywacji przedmiotowego terenu zgodnie z ustalonymi wg odrêbnych przepisów kierunkiem rekultywacji.

6) o terenie górniczym - nale¿y rozumieæ przestrzeñ objêt¹
przewidywanymi wp³ywami robót górniczych,

9) o dokumentacji z³o¿a - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie
opracowania specjalistyczne wykonane w celu uzyskania
koncesji na eksploatacjê kruszywa.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania zmiany planu,
2) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nych zasadach
zagospodarowania - cile okrelona.

§6. Ustala
siê
komunikacyjnej:

nastêpuj¹ce

zasady

obs³ugi

1. Dojazd do terenu eksploatacji powierzchniowej od strony
po³udniowej poprzez dzia³ki nr 198, 199, 202 bêd¹ce
w³asnoci¹ Inwestora z drogi gminnej DG relacji
Dzier¿¹zna  droga wojewódzka 470.
2. Zabezpiecza siê dojazd do wszystkich siedlisk zlokalizowanych w zasiêgu oddzia³ywania terenów eksploatacji.
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3. Ustala siê dopuszczalne obci¹¿enie rodków transportu
wynosz¹ce maksymalnie - 8 ton/o.
§7. Dla terenu objêtego planem nie przewiduje siê budowy jakiejkolwiek infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z funkcjonowaniem z³o¿a.
§8. Ustala siê filar ochronny stanowi¹cy zabezpieczenie
odleg³oci od dzia³ek s¹siednich:

Poz. 154

§10. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek, wymieniony w §1 niniejszej
uchwa³y, w czêci zmienionej ustaleniami niniejszego planu.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

- 6 m od granicy w³asnoci dzia³ek.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej¿e ustawy. Stawka
wynosi 10 %.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Kolenda
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UCHWA£A Nr II/15/02 RADY GMINY TUREK
z dnia 12 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w msc. Dzier¿¹zna, dz. 161/4
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o zsamorz¹dzie gminnym (jedn. tekst
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pón. zm.) oraz art. 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139 z pón. zm.)
Rada Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w msc. Dzier¿¹zna obejmuj¹cy dzia³kê nr 161/4,
stanowi¹cy zmianê planu zagospodarowania przestrzennego
Gminy Turek zatwierdzonego uchwa³¹ Nr IX/36/90 Gminnej
Rady Narodowej w Turku z dnia 27.04.1990 r.
2. Zmiana planu obejmuje ustalenie terenu powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego, którego granice
okrela rysunek planu w skali 1:10000.
- stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y
3. Integraln¹ czêæ planu stanowi:
rysunek planu w skali 1:1000 pt. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - Gmina Turek - Dzier¿¹zna, dz.
nr 161/4
-

stanowi¹cy za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.

4. Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenu.
5. Tereny objête planem s¹ po³o¿one w uchwalonym
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy na obszarze, dla którego dominuj¹c¹
funkcj¹ jest prowadzona eksploatacja kruszywa.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny eksploatacji kruszywa, ustalone w oparciu o udzielon¹ inwestorowi koncesjê na poszukiwanie i rozpoznanie
z³o¿a kopaliny pospolitej West
- oznaczone na rysunku planu symbolem PE,
2) ustalenia dotycz¹ce zagospodarowania terenu poprzez
zagwarantowanie odpowiednich warunków jego u¿ytkowania w zakresie powszechnego bezpieczeñstwa oraz
uwzglêdnienie ochrony interesu spo³ecznego oraz osób
trzecich,
3) ustalenia dotycz¹ce u¿ytkowania z³o¿a oraz rekultywacji
terenów poeksploatacyjnych z zachowaniem przepisów
z zakresu ochrony rodowiska,

4) zasady obs³ugi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu.
2. Tereny, dla których ustala siê zmianê planu mog¹ byæ
wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z planem.
§3. 1. Ilekroæ w treci niniejszej uchwa³y jest mowa:
1) o planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
o której mowa w §1 ust. 1,
2) o uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê
Rady Gminy Turek,
3) o rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu
stanowi¹cy za³¹czniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwa³y,
o których mowa w §1 ust. 2 i 3,
4) o przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno dominowaæ na danym
terenie,
5) o przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia obowi¹zuj¹cych przepisów w danym zakresie,
6) o terenie górniczym - nale¿y rozumieæ przestrzeñ objêt¹
przewidywanymi wp³ywami robót górniczych,
7) o obszarze górniczym - nale¿y rozumieæ przestrzeñ,
w granicach której przedsiêbiorca jest uprawniony do
wydobywania kopaliny objêtej koncesj¹,
8) o eksploatacji kruszywa - nale¿y przez to rozumieæ taki
rodzaj dzia³alnoci, który polega na pozyskiwaniu kopalin
z naturalnego z³o¿a, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
9) o dokumentacji z³o¿a - nale¿y przez to rozumieæ wszelkie
opracowania specjalistyczne wykonane w celu uzyskania
koncesji na eksploatacjê kruszywa.
§4. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione na
rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granica opracowania zmiany planu,
2) linia rozgraniczaj¹ca tereny o ró¿nych zasadach zagospodarowania - cile okrelona.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Ustala siê teren górniczy dla z³o¿a kruszywa naturalnego w msc. Dzier¿¹zna, dzia³ka nr 161/4, przedstawiony na
rysunkach planu stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 2 do uchwa³y,
o których mowa w §1, ust. 2 i 3.
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2. Teren górniczy pokrywa siê z granicami opracowania
planu.

3. Ustala siê dopuszczalne obci¹¿enie rodków transportu
wynosz¹ce maksymalnie - 8 ton/o.

3. Dla terenów wymienionych w ust. 1 wiod¹cymi
funkcjami s¹:

§7. Dla terenu objêtego planem nie przewiduje siê budowy jakiejkolwiek infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z funkcjonowaniem z³o¿a.

1) tereny eksploatacji powierzchniowej z³o¿a - oznaczone
symbolem 1 PE.
4. Dla terenów wymienionych w ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania terenu i u¿ytkowania z³o¿a:
1) na obszarze górniczym dopuszcza siê eksploatacjê kruszywa w oparciu o udokumentowane zasoby geologiczne, na
podstawie udzielonej koncesji, po uwzglêdnieniu wg odrêbnych przepisów filarów ochronnych zabezpieczaj¹cych
powszechne bezpieczeñstwo, ochronê interesu spo³ecznego oraz osób trzecich,
2) obowi¹zuje sposób eksploatacji z³o¿a, który bêdzie zgodny
z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa Geologicznego
i Górniczego wraz z rozporz¹dzeniami wykonawczymi do
tej ustawy,
3) zajmowanie terenu pod eksploatacjê bêdzie odbywaæ siê
sukcesywnie w miarê potrzeb,

§8. Ustala siê filary ochronne stanowi¹ce zabezpieczenie
minimalnej odleg³oci do granicy przewidywanych planem
terenów eksploatacji z³o¿a kruszywa naturalnego
od nastêpuj¹cych funkcji u¿ytkowania terenu:
1. od terenów trasy wêglowej KWB Adamów
-

20,0 m od granicy pasa kolejowego,

2. od drogi gminnej  DG
-

15,0 m od linii rozgraniczaj¹cej poszerzonego pasa
komunikacyjnego,

3. od rowu
-

12,0 m od granicy przebiegu terenu rowu,

4. od dzia³ek s¹siednich
-

6,0 m od granicy w³asnoci dzia³ek.

4) do czasu zajêcia gruntu pod eksploatacjê pozostanie on
w dotychczasowym u¿ytkowaniu,

ROZDZIA£ III

5) przekszta³cenie terenu zwi¹zane z eksploatacj¹ kruszywa
bêdzie mia³o charakter tymczasowy,

Przepisy koñcowe

6) ustala siê postêpowanie z odpadami powsta³ymi w zwi¹zku z prac¹ maszyn i urz¹dzeñ wg zasad okrelonych
w ustawie o odpadach,

§9. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym ustala siê stawkê procentow¹ s³u¿¹c¹ naliczeniu op³aty, o której mowa w art. 36 ust. 3 tej¿e ustawy.

7) ze wzglêdu na koniecznoæ ochrony przed zanieczyszczeniem wód podziemnych nale¿y wyeliminowaæ mo¿liwoæ
zanieczyszczenia tych wód m.in. substancjami ropopochodnymi. W zwi¹zku z powy¿szym nale¿y stosowaæ
zabezpieczenia przed przedostaniem siê substancji ropopochodnych do gruntu podczas ich transportu, magazynowania i tankowania maszyn na terenie wyrobiska,

Stawka wynosi:
- 10% dla terenów eksploatacji kruszywa,

8) po zakoñczeniu eksploatacji obowi¹zuje wymóg realizacji
rekultywacji przedmiotowego terenu zgodnie z ustalonymi wg odrêbnych przepisów kierunkiem rekultywacji.
§6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady obs³ugi komunikacyjnej:
1. Dla drogi gminnej ozn. symbolem DG relacji Galew (DW
470)  Ma³oszyna (DP 16401) ustala siê - poszerzenie pasa
komunikacyjnego do 12,00 m - na odcinku terenów przewidzianych do eksploatacji powierzchniowej kruszywa.
2. Zabezpiecza siê dojazd do wszystkich siedlisk zlokalizowanych w zasiêgu oddzia³ywania terenów eksploatacji.

- 5% dla dróg.
§10. Traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek, wymieniony w §1 niniejszej
uchwa³y, w czêci zmienionej ustaleniami niniejszego planu.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Kolenda
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UCHWA£A Nr III/20/02 RADY GMINY TUREK
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy podatkowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, 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 z pón. zm.) 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 pón. zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z pón. zm.), art. 6a ust.
11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.
U z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z pón. zm.), art. 6 ust. 9 ustawy
z dnia 30 padziernika 2002 o podatku lenym (Dz.U. Nr 200
poz. 1682) Rada Gminy Turek uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela
podatkowych:

siê

nastêpuj¹ce

wzory

formularzy

1. w podatku od nieruchomoci:
-

dla osób fizycznych  informacja o nieruchomociach
i obiektach budowlanych w brzmieniu za³¹cznika nr 1
do niniejszej uchwa³y,

-

dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, jednostek organizacyjnych Pañstwowego
Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe oraz osób
fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
deklaracja na podatek od nieruchomoci w brzmieniu
za³¹cznika nr 2 do niniejszej uchwa³y,

-

dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, jednostek organizacyjnych Pañstwowego
Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe oraz osób
fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
deklaracja na podatek rolny w brzmieniu za³¹cznika nr
4 do niniejszej uchwa³y,

3. w podatku lenym:
-

dla osób fizycznych  informacja o lasach w brzmieniu
za³¹cznika nr 5 do niniejszej uchwa³y,

-

dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz
spó³ek nie maj¹cych osobowoci prawnej, jednostek
organizacyjnych Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu
Pañstwa, jednostek organizacyjnych Pañstwowego
Gospodarstwa Lenego Lasy Pañstwowe oraz osób
fizycznych bêd¹cych wspó³w³acicielami z osobami
prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi 
deklaracja na podatek leny w brzmieniu za³¹cznika nr
6 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. w podatku rolnym:
-

dla osób fizycznych  informacja o gruntach rolnych
w brzmieniu za³¹cznika nr 3 do niniejszej uchwa³y,

Przewodnicz¹cy Rady
() Ireneusz Kolenda
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UCHWA£A Nr III/21/02 RADY GMINY TUREK
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Turek na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 
tekst jednolity z 2001 r.), art. 109, 116 ust. 1, 124, 128 ust. 2
pkt 1, 134 ust 3, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rady
Gminy w Turku uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
- 9.055.788,43 z³,
w tym:
-

-

-

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
zleconych ustawowo a przekazywanych przez Wojewodê Wielkopolskiego
- 632.300,00 z³,
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
zleconych ustawowo a przekazywane przez Krajowe
Biuro Wyborcze  Delegatura Wojewódzka w Koninie
- 990,00 z³,
dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin a przekazywane
przez Wojewodê Wielkopolskiego
- 15.525,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1.

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
- 8.938.023,43 z³,
w tym:
-

-

wydatki na finansowanie zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej finansowanych z dotacji przekazanych
przez
Wojewodê
Wielkopolskiego
- 632.300,00 z³,
wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej finansowanych z dotacji przekazanych przez Krajowe Biuro Wyborcze  Delegatura
Wojewódzka w Koninie
- 990,00 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.

§3. Uchwala siê nadwy¿kê dochodów nad wydatkami
w kwocie
- 117.765,00 z³.
Powy¿sz¹ nadwy¿kê przeznacza siê na sp³atê kredytu
zaci¹gniêtego w BIG Banku w Warszawie Oddzia³ w Kaliszu
poprzez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
§4. Uchwala siê wydatki z bud¿etu na inwestycje i zakupy
inwestycyjne w kwocie 1.309.645,76 z³., zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej okrela za³¹cznik Nr 5.
§6. Uchwala siê dotacje dla gminnych instytucji kultury
w kwocie
- 46.000,00 z³.
- Gminna Biblioteka Publiczna w S³odkowie.
§7. Uchwala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 30.000,00 z³
oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci
- 30.000,00 z³.
§8. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do lokowania wolnych
rodków bud¿etowych w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê finansow¹ bud¿etu gminy.
§9. Ustala siê rezerwê ogóln¹ w kwocie

- 80.000 z³.

§10. Prognozê kszta³towania siê d³ugu gminy Turek na
koniec roku bud¿etowego 2003 i lata nastêpne przedstawia
za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y.
§11. Plan finansowy z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami okrela za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y.
§12. Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami a odprowadzanymi na rzecz bud¿etu pañstwa okrela za³¹cznik Nr 8 do
uchwa³y.
§13. Ustala siê sumê 100.000 z³ do wysokoci której Wójt
Gminy Turek mo¿e zaci¹gn¹æ zobowi¹zania.
§14. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania przeniesieñ w planie wydatków bud¿etu miêdzy rozdzia³ami
i paragrafami w ramach dzia³u, w tym: zmian w planie
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
a tak¿e do ustanowienia nowych paragrafów i rozdzia³ów
wydatków.
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003 roku i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Kolenda
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Za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2002 r.

DOCHODY
Dzia³

010

Rozdzia³

§

01010
629
01095

069
075

600

60016
629

700

70005
047
069
075
076

750

077
091
75023

069
092

756
75601
035
091
75615
031
032
033
034
091
75616
031
032
033
034
036
037
043
045
050
091

Wyszczególnienie
I. Dochody w³asne gminy, udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa dotacje na zadania w³asne, subwencje wp³ywy ze róde³
pozabud¿etowych
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwiazków gmin),
powiatów(zwi¹zków powiatów), samorz. woj. pozyskane z innych róde³
(SAPARD)
Pozosta³a dzia³alnoæ
wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, j.s.t.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Drogi publiczne gminne
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin),
powiatów(zwi¹zków powiatów), samorz. woj., pozyskane z innych róde³
(SAPARD)
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, j.s.t.
lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym charakterze
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych
wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w prawo w³asnoci
wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
odsetki od nieterm. wp³at z tytu³u pod. i op³.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
wp³ywy z ró¿nych op³at
pozosta³e odsetki
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acanych w formie
karty podatkowej
odsetki od niet. wp³at z tyt.pod.i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
podatek od nieruchomoci
podatek rolny
podatek leny
Podatek od rodków transportowych
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób fizycznych
podatek od nieruchomoci
podatek rolny
podatek leny
Podatek od rodków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wp³ywy z op³aty targowej
wp³ywy z op³.adm.za czynnoci urzêdowe
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at

Plan 2003 rok
8.422.498,43
298.400,37
291.050,37
291.050,37
7.350,00
6.000,00
1.350,00
262.369,06
262.369,06
262.369,06
66.907,00
66.907,00
9.659,00
200,00
55.948,00
600,00
0,00
500,00
24.000,00
24.000,00
4.000,00
20.000,00
3.664.158,00
300,00
0,00
300,00
2.237.645,00
2.158.000,00
2.245,00
14.400,00
62.000,00
1.000,00
573.911,00
300.000,00
145.931,00
450,00
50.000,00
0,00
230,00
9.300,00
5.000,00
55.000,00
8.000,00
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75618
041
046
048
049
75621
758

75801
75802
75805

801

80113
80195

091
001
002
292
292
292
083
203

853

85315
203

854

85404
85412

750

083
083

75011
201

751
75101
201
754

75414
201

853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
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Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
wp³ywy z op³aty skarbowej
wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez j.s.t. na podstawie
odrêbnych ustaw
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 podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
OWIATA I WYCHOWANIE
Dowo¿enie uczniów do szkó³
wp³ywy z us³ug
Pozosta³a dzia³alnoæ
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin /zwi¹zków gmin/
OPIEKA SPO£ECZNA
Dodatki mieszkaniowe
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin /zwi¹zków gmin/
EDUKACYJNA I OPIEKA WYCHOWAWCZA
Przedszkola
wp³ywy z us³ug
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej
wp³ywy z us³ug
II. Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce i
inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Obrona cywilna
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezp. zdrowotne op³.za osoby pob. niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej

Poz. 157

75.420,00
16.000,00
6.000,00
30.000,00
23.000,00
420,00
776.882,00
756.882,00
20.000,00
4.027.739,00
3.506.450,00
3.506.450,00
250.033,00
250.033,00
271.256,00
271.256,00
13.525,00
0,00
0,00
13.525,00
13.525,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
63.400,00
25.000,00
25.000,00
38.400,00
38.400,00
633.290,00
43.400,00
43.400,00
43.400,00
990,00
990,00
990,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
586.400,00
54.700,00
54.700,00
417.900,00
417.900,00
36.200,00
36.200,00
77.600,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

201
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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
Ogó³em dochody I + II

77.600,00
9.055.788,43

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/21/02 Rady Gminy Turek
z dnia 20 grudnia 2002 r.

WYDATKI
Dzia³
010

Rozdzia³
01010
01030
01095

600

700

710
750

60016

70005

71004
75022

75023

§

6052
2850
4100
4110
4120
4210
4260
4300
4430
4210
4270
4300
6052
3030
4210
4260
4270
4300
4530
4300
3030
4210
4300
4410
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
6060

Wyszczególnienie
WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ W£ASNYCH
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby rolnicze
wp³aty gm. na rzecz izb roln.
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podatek od towarów i us³ug
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych

Plan 2003 r.
8.304.733,43
619.534,00
593.000,00
593.000,00
2.964,00
2.964,00
23.570,00
8.500,00
1.200,00
170,00
2.500,00
1.200,00
8.000,00
2.000,00
763.645,76
763.645,76
25.000,00
17.000,00
50.000,00
671.645,76
95.100,00
95.100,00
70.000,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
10.000,00
6.600,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
1.137.017,00
77.300,00
62.300,00
4.000,00
9.000,00
2.000,00
1.021.217,00
4.100,00
8.400,00
590.000,00
48.178,00
119.403,00
15.636,00
45.000,00
12.000,00
1.800,00
90.000,00
13.500,00
12.200,00
16.000,00
25.000,00
20.000,00
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75047

754

75412

757

4100
4210
4300
3030
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430

75702
8070
758
801

75818
80101

80104

80110

80113

4810
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4010
4040
4110
4120
4210
4270
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Pobór podatków, op³at i niepodatk. nale¿n. bud¿et.
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych oraz
po¿yczek i kredytów
RÓ¯NE ROZLICZENIA
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
OWIATA I WYCHOWANIE
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
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38.500,00
35.000,00
500,00
3.000,00
88.700,00
88.700,00
200,00
950,00
50,00
46.200,00
16.500,00
10.000,00
11.000,00
3.800,00
5.040,00
5.040,00
5.040,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
4.715.935,97
3.184.440,91
182.065,60
2.009.433,66
148.569,00
433.952,79
56.828,46
112.200,00
5.950,00
35.750,00
11.820,00
55.028,00
7.200,00
3.100,00
122.543,40
0,00
209.549,46
14.590,00
140.568,00
8.578,00
30.364,00
3.978,00
0,00
2.500,00
8.971,46
1.054.884,08
69.917,00
687.619,00
42.503,00
149.034,00
19.516,00
16.350,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
13.596,00
2.400,00
550,00
44.399,08
223.335,00
58.800,00
2.800,00
11.525,00
1.510,00
44.125,00
7.175,00
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80146
80195

851

4300
4430
4440
4300
4410
4210
4270
4300
4430
4440

85154
2310

853

4210
4300
4410
85314
85315
85319

85328
854

85404

85412

85446
900

90002
90003
90004

3110
3110
4010
4040
4110
4120
4300
4440
3030
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4300
4410
4300
4430
4210
4300
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Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ miêdzy j.s.t.
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
OPIEKA SPO£ECZNA
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Przedszkola
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
rodki ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Gospodarka odpadami
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
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90.900,00
3.000,00
3.500,00
24.801,52
19.801,52
5.000,00
18.925,00
3.400,00
1.000,00
500,00
500,00
13.525,00
30.000,00
30.000,00
3.000,00
2.000,00
24.000,00
1.000,00
161.500,00
90.000,00
90.000,00
14.000,00
14.000,00
57.300,00
40.000,00
3.200,00
8.100,00
1.100,00
4.200,00
700,00
200,00
200,00
272.160,70
208.218,70
6.404,70
0,00
109.339,00
10.064,00
22.594,00
2.958,00
7.000,00
25.000,00
2.000,00
11.000,00
3.000,00
1.500,00
1.000,00
100,00
6.259,00
63.400,00
190,00
30,00
11.680,00
51.000,00
300,00
200,00
542,00
400,00
142,00
221.500,00
11.500,00
4.300,00
7.200,00
1.000,00
500,00
500,00
500,00
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90015

90095
921

92116
92195

926

750

92695

75011

4210
4260
4300
4270
4300
2550
4210
4260
4300
4210
4300

4010
4040
4110
4120
4440

751
75101

754

75414

853

4110
4120
4210
4300
4210
4300

85313
85314
85316
85319

4130
3110
4110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
zakup us³ug remontowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
II. Wydatki bie¿¹ce i inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
OPIEKA SPO£ECZNA
Sk³adki na ubezp. zdrowotne op³.za osoby pobier. niektóre. wiadcz. z
pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezp. zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ogó³em wydatki I + II
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500,00
203.500,00
123.500,00
75.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
56.600,00
46.000,00
46.000,00
10.600,00
6.600,00
1.500,00
2.500,00
8.000,00
8.000,00
7.300,00
700,00
633.290,00
43.400,00
43.400,00
31.700,00
2.800,00
6.600,00
900,00
1.400,00
990,00
990,00
72,00
10,00
485,00
423,00
2.500,00
2.500,00
2.000,00
500,00
586.400,00
54.700,00
54.700,00
417.900,00
387.900,00
30.000,00
36.200,00
36.200,00
77.600,00
1.000,00
42.000,00
3.600,00
8.600,00
1.200,00
4.500,00
14.800,00
400,00
1.500,00
8.938.023,43
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Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20.12.2002 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU NA 2003 ROK
Lp.

Wyszczególnienie
Razem
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
§992
na zdania:
Rozbudowa i remont kapitalny Szko³y Podstawowej
we wsi Cisew
Rozbudowa i remont kapitalny Szko³y Podstawowej
we wsi ¯uki

1.
2.

Przychody

0

Rozchody
117.765,00 z³

0

117.765,00 z³

0

48.000,00 z³

0

69.765,00 z³

Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20.12.2002 r.

PLAN INWESTYCJI NA 2003 ROK
Dz.
010
600
750

Nazwa zadania
ROLNICTWO
1. Budowa stacji i sieci wodoci¹gowej w miejscowoci Obrêbizna
TRANSPORT
1. Budowa drogi w miejscowoci Turkowice  Kowale Ksiê¿e
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1. Zakup komputerów i oprogramowania
2. Zainstalowanie zabezpieczenia Urzêdu Gminy (alarm, monitoring, kancelaria tajna)
Razem

Planowana wartoæ
593.000,00 z³
671.645,76 z³
45.000,00 z³
20.000,00 z³
25.000,00 z³
1.309.645,76 z³

Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20.12.2002 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 ROK
I.
II.

III.

IV.

Stan funduszu na pocz¹tek roku
Przychody
w tym:
§069  wp³ywy z ró¿nych op³at
Wydatki
w tym:
§4300  zakup us³ug pozosta³ych
op³ata od rachunku bankowego)
§4300  zakup us³ug pozosta³ych (opracowanie programu pozyskiwania energii
ze róde³ odnawialnych  35.250 z³.)
§6110  wydatki inwestycyjne funduszy celowych
(opracowanie dokumentacji kanalizacji sanitarnej dla m. S³odków Kol. (osiedle) i
Obrzêbin  35.250 z³.)
Stan funduszu na koniec roku

0
71.000 z³
71.000 z³
71.000 z
500 z³
32.250 z³
32.250 z³
0 z³.
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Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20.12.2002 r.

PROGNOZA KSZTA£TOWANIA SIÊ D£UGU GMINY TUREK NA KONIEC
ROKU BUD¯ETOWEGO 2003 I NA LATA NASTÊPNE
Lp.

Wyszczególnienie lat, w których
dokonywane bêd¹ sp³aty zobowi¹zañ

2003
kapita³
1.
odsetki
ogó³em
Ogó³em przypadaj¹ce do
Sp³aty zobowi¹zania

Sp³ata po¿yczki w roku
bud¿etowym
117.765,00
5.040,00
122.805,00
117.765,00
5.040,00

Stan zad³u¿enia w poszczególnych
latach na dzieñ
31 stycznia
31 grudnia
117.765,00
5.040,00
122.805,00

0
0
0

Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20.12.2002 r.

PLAN FINANSOWY Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU GMINNEGO USTAWAMI

Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
201
4010
4040
4110
4120
4440

751
75101
201
4210
4300
4110
4120
754
75414
201
4210
4300

853
85313

Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzki
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
odpisy na z.f..s.
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej kontroli i ochrony prawa
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezp. zdrowotne op³.za osoby
pobier. niektóre wiadczenia z pomocy
spo³.

Plan dotacji
43.400
43.400

Plan wydatków
43.400
43.400

43.400
31.700
2.800
6.600
900
1.400
990

990

990

990

990
485
423
72
10
2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

586.400

2.000
500
586.400

54.700

54.700
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201
4130
85314
2010
3110
4110
85316
201

85319

3110

201
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
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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 ustawami
Sk³adki na ubezp. zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezp. spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
nagrody i wydatki nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na z.f..s.
RAZEM

54.700
54.700
417.900

417.900

417.900
387.900
30.000
36.200

36.200

36.200
36.200
77.600

77.600
77.600

1000
42.000
3.600
8.600
1.200
4.500
14.800
400
1.500
633.290

633.290

Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr III/21/02
Rady Gminy Turek z dnia 20.12.2002 r.

PLAN DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO USTAWAMI A ODPROWADZANE NA RZECZ BUD¯ETU PAÑSTWA
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
235

Wyszczególnienie
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹
zadañ zlecanych jednostkom samorz¹du
terytorialnego

Plan dochodów
11.000
11.000
11.000
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158
UCHWA£A Nr III/22/02 RADY GMINY TUREK
z dnia 20 grudnia 2002 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591ze zmianami), 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 ze zmianami), art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r.
Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) Rada Gminy Turek uchwala,
co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych
I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku
i póniej:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

540 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

736 z³

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

872 z³

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.250 z³

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton: 400 z³, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

675 z³,
1.481 z³.

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i póniej
posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdów:

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton a poni¿ej
12 ton
385 z³,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z wy³¹czniez dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnikapodatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

649 z³,
1.424 z³.

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

556 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

758 z³,

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

898 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.288 z³.

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton
412 z³,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

695 z³,
1.525 z³.

IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem
posiadaj¹cych katalizatory:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

535 z³,

a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

519 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

729 z³,

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

708 z³,

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

863 z³.

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

838 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.202 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
od 3,5 tony a poni¿ej 12 ton

1.238 z³.

3. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
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12 ton 396 z³, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego.
4. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

667 z³,
1.465 z³.

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.289 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.276 z³,

- o liczbie osi cztery i wiêcej

1.263 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.706 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.689 z³,

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.672 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.300 z³,

- o liczbie osi  trzy

2.290 z³,

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.267 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie

1.752 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.734 z³,

b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.267 z³,

- o liczbie osi  trzy

2.245 z³.

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

600 z³,

- o liczbie osi  dwie

594 z³,

- o liczbie osi  trzy

588 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  jedna

1.200 z³,

- o liczbie osi  dwie i trzy

1.180 z³,

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna
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1.515 z³,

- o liczbie osi  dwie

1.500 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.485 z³.

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.328 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.314 z³,

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.300 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi  dwie

1.757 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.740 z³,

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

1.722 z³,

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.335 z³,

- o liczbie osi  trzy

2.312 z³,

- o liczbie osi  cztery i wiêcej

2.290 z³.

2. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  dwie i trzy

1.770 z³,

b) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  dwie

2.290 z³,

- o liczbie osi  trzy

2.267 z³.

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie ca³kowitej
zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi  jedna

618 z³,

- o liczbie osi  dwie

612 z³,

- o liczbie osi  trzy

605 z³,

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton a do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi  jedna

1.236 z³,

- o liczbie osi  dwie

1.224 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.211 z³,

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi  jedna

1.560 z³

- o liczbie osi  dwie

1.545 z³,

- o liczbie osi  trzy

1.530 z³.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Turek.
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§3. Traci moc Uchwa³a Nr II/11/02 Rady Gminy Turek
z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wysokoci
stawek podatku od rodków transportowych na 2003 rok.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia
i ma zastosowanie w roku podatkowym 2003 oraz podlega
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ireneusz Kolenda

159
UCHWA£A Nr IV/16/2002 RADY GMINY W GRZEGORZEWIE
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), art. 109, art. 116
ust. 1, art. 118, art. 124, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155, poz. 1014 z pón. zm.) Rada Gminy w Grzegorzewie
uchwala, co nastêpuje:

§4. Planowany deficyt w kwocie - 612.445 z³
zostanie pokryty po¿yczk¹ b¹d kredytem. Przychody i rozchody bud¿etu okrelono w brzmieniu za³. Nr 3 do uchwa³y.

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie 6.835.137 z³,

§6. Ustala siê kwotê 14.000 z³ na dotacje dla podmiotów
nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ gminy:

w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie w kwocie - 486.310 z³,
b) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych w kwocie 36.658 z³,
c) dotacje z funduszy celowych na zadania bie¿¹ce jednostek
sektora finansów publicznych w kwocie 0 z³,
w brzmieniu za³. Nr 1 do uchwa³y.
§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w kwocie 7.447.582 z³,
w tym:
a) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie w kwocie - 486.310 z³,
b) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych w kwocie 36.658 z³,
c) dotacje z funduszy celowych na zadania bie¿¹ce jednostek
sektora finansów publicznych w kwocie 0 z³,
w brzmieniu za³. Nr 2 do uchwa³y.
§3. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 67.704 z³.

§5. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê
gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów
alkoholowych w kwocie 48.000 z³.

- rehabilitacjê dzieci niepe³nosprawnych w orodku rehabilitacyjnym,
- organizacji zbiórek ¿ywnoci dla rodzin najubo¿szych,
udzielanie pomocy stypendialnej m³odzie¿y uzdolnionej
z gimnazjum z rodzin najubo¿szych.
§7. Okrela siê wykaz wydatków inwestycyjnych i maj¹tkowych realizowanych przez gminê w roku bud¿etowym
w brzmieniu za³. Nr 4 do uchwa³y.
§8. Okrela siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych w brzmieniu za³. Nr 5 do uchwa³y.
§9. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska w brzmieniu za³. Nr 6 do
uchwa³y.
§10. Do uchwa³y bud¿etowej do³¹cza siê prognozê kszta³towania kwot d³ugu publicznego w brzmieniu za³. Nr 7 do
uchwa³y.
§11. Do uchwa³y bud¿etowej do³¹cza siê plan dochodów
zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej w brzmieniu za³. Nr 8 do uchwa³y.
§12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
- zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru bud¿etu do wysokoci 
100.000 z³,
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- dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych na
przeniesieniu planowanych wydatków bie¿¹cych i osobowych miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u
klasyfikacji bud¿etowej.
§13. Ustala siê sumê  100.000 z³ do wysokoci, której
Wójt samodzielnie mo¿e zaci¹gaæ zobowi¹zania.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 stycznia 2003 r. i wraz z za³¹cznikami
podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stanis³aw Pyka

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 r.

BUD¯ET GMINY NA ROK 2003
DOCHODY
Dzia³

Nazwa Rozdz. §

010

ROLNICTWO I £OWIECTWO
Rozdz.01010 - infrastruktura wodoci¹gowa wsi i sanitacyjna wsi
§097- wp³ywy z ró¿nych dochodów
§083 - wp³ywy z us³ug
Rozdz.01095- pozosta³a dzia³alnoæ
§049 - wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki
samorz¹du terytor. na podstawie odrêbnych ustaw
LENICTWO
Rozdz.02095- pozosta³a dzia³alnoæ
§075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zalicz. do sekora finans. publicz oraz innych umów o
podobnym charakterze
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz.70005 - gospodarka gruntami i nieruchomociami
§047- wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
§075 - dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zalicz. do sekora finans. publicz oraz innych umów o
podobnym charakterze
§077 - wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz.75011 -urzêdy wojewódzkie
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
Rozdz. 75023 - urzêdy gmin
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
§092 - pozosta³e odsetki
§097- wp³ywy z ró¿nych dochodów
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Rozdz. 75101 - urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
kontroli i ochrony prawa
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami

020

700

750

751

W tym
W tym
W tym dof.
zad. zlec.
fund.
zad. w³as.
i pow.
cel.
61.370
0
0
0
45.870
0
0
0
0
45.870
15.500
0
0
0

Kwota
(z³)

15.500
1.630
1.630

0
0

0
0

0
0

0

0

0

58.000
47.000

47.000
47.000

0
0

0
0

47.000

47.000

11.000
500
10.000
500

0

0

0

810

810

0

0

810

810

0

0

810

810

0

0

1.630
62.158
62.158
2.480
3.100
52.978
3.600
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BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Rozdz. 75414 - obrona cywilna
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH
OSÓB NIE POSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
Rozdz.75601 - wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
§035 - podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych,
op³acany w formie karty podatkowej
§091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Rozdz.75615 - wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at
lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
§031 - podatek od nieruchomoci
§032 - podatek rolny
§033 - podatek leny
§034 - podatek od rodków transportowych
Rozdz. 75616 - wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych
§031 - podatek od nieruchomoci
§032 - podatek rolny
§034 - podatek od rodków transportowych
§036 - podatek od spadków i darowizn
§037 - podatek od posiadania psów
§043 - wp³ywy z op³aty targowej
§050 - podatek od czynnoci cywilno-prawnych
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
§091 - odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Rozdz. 75618 - wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody
jednostek samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
§041 - wp³ywy z op³aty skarbowej
§048 - wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
§049 - wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki
samorz¹du terytor. na podstawie odrêbnych ustaw
Rozdz. 75621 - udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
§001 - podatek dochodowy od osób fizycznych
§002 - podatek dochodowy od osób prawnych
RÓ¯NE ROZLICZENIA
Rozdz. 75801 - czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
§292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Rozdz. 75802 - czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
§292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Rozdz. 75805 - czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
§292 - subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
OWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 -szko³y podstawowe
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
Rozdz. 80114 - zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
§092 - pozosta³e odsetki
Rozdz. 80195 - pozosta³a dzia³alnoæ
§203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych
OPIEKA SPO£ECZNA
Rozdz. 85313 - sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
Rozdz. 85314 - zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami

2.500
2.500

2.500
2.500

0
0

0
0

2.500

2.500

0

0

1.525.800

0

0

0

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

528.760

0

0

0

478.760
50.000
4.632.311

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

9.918
0

0
0

0

0

0

10.000
0
427.395
421.000
405
2.380
3.610
497.645
168.665
242.070
30.820
4.200
2.450
10.000
32.440
2.000
5.000
62.000
12.000
48.000
2.000

3.147.617
3.147.617
1.334.159
1.334.159
150.535
150.535
13.018
1.100
1.100
2.000
2.000
9.918

0

9.918

0

9.918

0

9.918

0

462.940

436.000

26.740

0

13.900

13.900

0

0

13.900

13.900

328.500

328.500

0

0

328.500

328.500
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Rozdz. 85315 - dodatki mieszkaniowe
§203 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych
Rozdz. 85316 - zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
Rozdz. 85319 - orodki pomocy spo³ecznej
§201 - dotacje celowa z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
§092 - pozosta³e odsetki
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 85404 - przedszkola
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92116 -biblioteki
§092 - pozosta³e odsetki
RAZEM DOCHODY

26.740

0

26.740

26.740

0

26.740

32.800

32.800

0

0

32.800

32.800

61.000

60.800

0

0

60.800

60.800
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

486.310

36.658

0

200
14.500
14.500
14.500
100
100
100
6.835.137

0

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 r.

BUD¯ET GMINY NA ROK 2003
WYDATKI
Dzia³
010

600

700

710

Nazwa Rozdz. §
ROLNICTWO I £OWIECTWO
Rozdz. 01010 -infrastruktura wodoci¹gowa wsi i sanitacyjna wsi
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Rozdz. 01030 - izby rolnicze
§2850 -wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
Rozdz. 01095 - pozosta³a dzia³alnoæ
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe
§6300 - wydatki na pomoc fin.udziel.miêdzy jedn.samorz. teryt.na
dofin.w³.zad.inwesyt. i zakup. inwest.
Rozdz. 60016 - drogi publiczne gminne
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
§6060 - wydatki na zakupy inwest.jedn. bud¿etowych
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdz. 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomociami
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
DZIA£ALNOÆ US£UGOWA
Rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
Rozdz. 71095 - pozosta³a dzia³alnoæ
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

W tym
W tym
W tym
zad. zlec. i dof. zad.
fund.
pow.
w³as.
cel.
861.948
0
0
0
844.998
0
0
0
7.500
40.000
18.000
79.498
700.000
4.950

Kwota
(z³)

4.950
12.000
3.000
9.000
348.340
100.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

100.000
248.340
10.000
45.000
186.340
7.000
40.460
40.460
17.400
6.400
5.000
1.660
10.000
61.000
60.000
60.000
1.000
1.000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

750

751

754

757

758

Poz. 159

 850 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdz.75011 - urzêdy wojewódzkie
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiadcz. Socjalnych
Rozdz. 75022 - rady gmin
§3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
Rozdz. 75023 - urzêdy gmin
§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
§4140 - sk³adki na PFRON
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4260 - zakup energii
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 -odpisy na zak³adowy fundusz wiadcz. Socjalnych
Rozdz. 75047 - pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci
bud¿etowych
§4100 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
Rozdz. 75095 - pozosta³a dzia³alnoæ
§3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
URZÊDY NACZELNYCH ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA
Rozdz. 75101 - urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPO¯AROWA
Rozdz. 75412 - ochotnicze stra¿e po¿arne
§3030 - ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
Rozdz. 75414 - obrona cywilna
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
Rozdz. 75702 - obs³uga kredytów i po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
§8070 - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i kredytów
RÓ¯NE ROZLICZENIA
Rozdz. 75814 - ró¿ne rozliczenia finansowe
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
Rozdz. 75818 - rezerwy ogólne i celowe
§4810 - rezerwy

1.111.812
47.000
35.659
2.306
6.788
930
1.317
35.200
25.200
6.000
3.000
1.000
952.424
4.800
593.742
42.246
109.686
15.028
560
38.700
7.500
45.500
64.041
10.000
2.600
18.021

47.000
47.000
35.659
2.306
6.788
930
1.317
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

40.285

0

0

0

0

0

0

810

810

0

0

810

810

0

0

377
64
9
360

377
64
9
360

67.500
65.000
9.500
23.470
8.500
18.920
4.610
2.500
2.500
47.410

2.500
0

0
0

0
0

2.500
2.500
0

0
0
0

0
0
0

47.410

0

0

0

0
0

0
0

0
0

23.205
1.788
245
3.500
11.547
36.903
17.160
2.500
5.000
12.243

47.410
72.704
5.000
5.000
67.704
67.704
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OWIATA I WYCHOWANIE
Rozdz. 80101 - szko³y podstawowe
§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
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi¹¿ek
§4260 - zakup energii
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiad. socjalnych
§6050 - wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Rozdz. 80104 - przedszkola przy szko³ach podstawowych
§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
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi¹¿ek
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiad. socjalnych
Rozdz. 80110 - gimnazja
§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
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi¹¿ek
§4260 - zakup energii
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiad. socjalnych
Rozdz. 80113 - dowo¿enie uczniów do szkó³
§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
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz w. socj.
Rozdz. 80114 - zespo³y ekonomiczno- administracyjne szkó³
§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
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiad. socjalnych
Rozdz. 80146 - dokszta³canie i doskonalenia nauczycieli

3.392.261
2.208.164
121.663
1.324.854
100.605
271.186
37.160
107.675
4.500
24.956
18.000
21.700
1.700
7.600
82.665
83.900
138.838
8.598
92.357
6.585
18.425
2.525
3.000
1.500
500
5.348
765.243
47.764
501.000
38.625
104.527
14.323
6.000
1.500
7.500
4.500
5.000
500
2.000
32.004
110.123
350
20.214
1.682
3.915
536
20.000
2.000
56.265
4.500
661
138.133
300
90.304
7.140
16.941
2.321
7.000
920
9.693
500
150
2.864
13.342

0
0

9.918
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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§3250 - stypendia ró¿ne
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
Rozdz. 80195 - pozosta³a dzia³alnoæ
§2820 - dotacja celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 -odpisy na zak³adowy fundusz wiadcz. Socjalnych.
OCHRONA ZDROWIA
Rozdz. 85154 - przeciwdzia³anie alkoholizmowi
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4220 - zakup rodków ¿ywnoci
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
OPIEKA SPO£ECZNA
Rozdz. 85313 - zasi³ki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
§4130 - sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Rozdz. 85314 - zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
§3110 - wiadczenia spo³eczne
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Rozdz. 85315 - dodatki mieszkaniowe
§3110 - wiadczenia spo³eczne
Rozdz. 85316 - zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
§3110 - wiadczenia spo³eczne
Rozdz. 85319 - orodki pomocy spo³ecznej
§3020 - nagrody i wydatki 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
§4260 - zakup energii
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup pozosta³ych us³ug
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rozdz. 85395 - pozosta³a dzia³alnoæ
§2820 - dotacja celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom
§3110 - wiadczenia spo³eczne
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdz. 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
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup pozosta³ych us³ug
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiad. Socjal.
Rozdz. 85404 - przedszkola
§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

9.342
2.000
2.000
18.418

0

9.918

0

0
0
0

9.918
0
0

0
0
0

436.000

26740

0

0

0

26.740
26.740
0

0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

4.000
2.500
1.700
300
9.918
48.000
48.000
1.073
147
11.480
6.000
28.000
1.000
300
626.300
13.900

13.900

13.900

13.900

388.500
3.500
60.000
60.000
32.800
32.800
111.000
2.383
72.870
5.993
14.101
1.932
2.000
550
1.400
6.750
700
300
2.021
16.600

325.000
3.500
0
0
32.800
32.800
60.800
0
45.897
3.340
8.803
1.206
0
0
0
0
0
0
1.554
0

10.000
6.600
473.618
210.501
12.751
142.295
10.747
29.185
3.999
1.000
700
1.000
500
8.324
261.710
11.811
170.440
13.574
32.896
4.508
10.000
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§4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
§4260 - zakup energii
§4270 - zakup us³ug remontowych
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rozdz. 85446 - dokszta³canie i doskonalenia nauczycieli
§3250 - stypendia ró¿ne
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Rozdz. 90003 - oczyszczanie miast i wsi
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
Rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
Rozdz. 90015 - owietlenie ulic, placów i dróg
§4260 - zakup energii
§4270 - zakup us³ug remontowych
§6010 - wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie wk³adów do
spó³ek prawa handlowego
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdz. 92109 - domy i orodki kultury, wietlice i kluby
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
Rozdz. 92116 - biblioteki
§3020 - nagrody i wydatki osob. nie zaliczone do wynagr.
§4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników
§4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4240 - zakup pomocy naukowych, dydakt. i ksi¹¿ek
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4410 - podró¿e s³u¿bowe krajowe
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
§4440 - odpisy na zak³adowy fundusz wiad. socjalnych
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdz. 92605 - zadania w zakresie kultury fizycznej
§4110 - sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
§4120 - sk³adki na Fundusz Pracy
§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4260 - zakup energii
§4300 - zakup us³ug pozosta³ych
§4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki
RAZEM

1.000
4.000
0
3.000
300
700
9.481
1.407
1.407
175.010
25.500
1.000
16.900
7.600
7.700
7.700
141.810
65.540
36.270

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

486.310

36.658

0

40.000
72.200
16.200
6.000
2.500
6.700
1.000
56.000
260
32.650
2.618
6.306
864
1.473
4.200
4.000
2.000
350
100
1.179
48.209
48.209
493
67
14.000
3.000
26.349
4.300
7.447.582

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY NA 2003 r.
PRZYCHODY
§952 - przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym
1.110.445 z³

ROZCHODY
§992 - sp³aty otrzymanych kredytów i po¿yczek
498.000 z³
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003

WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH I MAJ¥TKOWYCH REALIZOWANYCH W 2003 ROKU
Dz. 010 - ROLNICTWO I £OWIECTWO

700.000 z³

Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa wsi i sanitacyjna wsi
700.000 z³
-

opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci
kanalizacyjnej wraz z przykanalikami w miejscowoci
Grzegorzew
700.000 z³

Dz. 600 - TRANSPORT I £¥CZNOÆ
Rozdz. 60014 - Drogi publiczne gminne
-

-

100.000 z³.

wspó³finansowanie budowy drogi powiatowej w miejscowoci Bar³ogi - 100.000 z³

Rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne
-

293.340 z³.

193.340 z³

budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej
w miejscowoci Ladorudzek
1.86.340 z³
zakup 2 szt. przystanków autobusowych (Boguszyniec,
Bar³ogi)
7.000 z³

Dz. 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

10.000 z³

-

wymiana pieca c.o. w budynku Orodka Zdrowia
10.000 z³

Dz. 801 - OWIATA I WYCHOWANIE

83.900 z³

Rozdz. 80101 - Szko³y Podstawowe

83.900 z³

-

wymiana stolarki okiennej w Grzegorzewie 43.200 z³

-

wymiana stolarki okiennej w Bar³ogach

-

wymiana stolarki okiennej w Borys³awicach20.500 z³

-

dokoñczenie ogrodzenie boiska szkolnego

Dz. 900-GOSPODARKA
RODOWISKA

KOMUNALNA

13.200 z³

I

7.000 z³.
OCHRONA
40.000 z³

Rozdz. 90015 - owietlenie ulic, placów i dróg 40.000 z³
-

wniesienie udzia³ów do Spó³ki Owietlenie Uliczne
i Drogowe na wykonanie owietlenia przy ulicy
Toruñskiej w miejscowoci Grzegorzew
40.000 z³
OGÓ£EM

1.127.240 z³

Rozdz. 7005 - Gospodarka gruntami i nieruchomociami
10.000 z³

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalania bud¿etu gminy na rok 2003

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2003
PRZYCHODY

Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku

Z tytu³u odp³atnoci rodziców za wy¿ywienie dzieci

Z tytu³u zajêcia pasa drogowego

- Dz.801 rozdz. 80104 §069
Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku
- Dz.854 rozdz. 85401 §069
Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku
- Dz.854 rozdz. 85404 §069
Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku
OGÓ£EM

8.910 z³
258 z³
44.658 z³
1.799 z³
25.200 z³
2.432 z³
83.257 z³

Dz.801 rozdz. 80114 §069

Dz.600 rozdz. 60016 §069

2.000 z³.

Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku

2.818 z³

OGÓ£EM PRZYCHODY

500 z³

90.270 z³

WYDATKI
Z tytu³u odp³atnoci rodziców za wy¿ywienie dzieci
Dz.801 rozdz. 80104

9.168 z³

§4220 - zakup rodków ¿ywnoci

9.168 z³

Dz.854 rozdz. 85401

Z tytu³u wynajmu autobusu szkolnego

1.695 z³

§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

46.457 z³
2.000 z³

Dziennik Urzêdowy
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40.471 z³
500 z³
3.486 z³
27.632 z³

§4220 - zakup rodków ¿ywnoci

27.632 z³

OGÓ£EM

83.257 z³

Z tytu³u wynajmu autobusu szkolnego
Dz.801 rozdz. 80114

2.195 z³

§4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia

2.195 z³

Z tytu³u zajêcia pasa drogowego
Dz.600 rozdz. 60016

4.818 z³

§4300 - zakup us³ug pozosta³ych

4.818 z³

OGÓ£EM WYDATKI

90.270 z³

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzowie
z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA
Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku

7.608 z³

PRZYCHODY
Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at
10.000 z³
(op³at za gospodarcze u¿ytkowanie rodowiska oraz
szczególne korzystanie z wód i urz¹dzeñ)
OGÓ£EM PRZYCHODY

17.608 z³

WYDATKI
Dz.900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki
Wodnej
§4300 - zakup pozosta³ych us³ug
(prowizje bankowe, wywóz z pojemników)

5.608 z³

Dz. 010 - Rolnictwo i £owiectwo
Rozdz. 01010 - Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna
wsi
§6110 - wydatki inwestycyjne z funduszy celowych
12.000 z³
(rodki przeznacza siê na dofinansowanie budowy
kanalizacji)
OGÓ£EM WYDATKI

17.608 z³

W SPRAWIE UCHWALENIA BUD¯ETU GMINY NA ROK 2003
Treæ
1. Po¿yczka zaci¹g,
w 1999 r. w WFO.
na oczyszczalniê
2. Po¿yczka zaci¹g,
w 2000 r. w WFO.
na kanalizacjê
3. Po¿yczka zaci¹g,
w 2001 na
kanalizacjê
I. Razem
4. Planowana
po¿yczka b¹d
kredyt w 2003
II. Razem (1 + 4)

Zad³u¿enie na
dzieñ
31.12.2002

Sp³aty 2003 rok
Kapita³

Odsetki

Razem sp³.

Sp³aty 2004 rok

Zad³u¿enie na
dzieñ 31.12.2003

Kapita³

Odsetki

Razem sp³.

Zad³u¿enie
na dzieñ
31.12.2004

228.000,00 z³

228.000,00 z³ 21.660,00 z³

249.660,00 z³

- z³

150.000,00 z³

150.000,00 z³

14.250, 00
z³

164.250,00 z³

- z³

384.000,00 z³

120.000,00 z³ 11.500,00 z³

131.500,00 z³

264.000,00 z³

128.000,00 z³

7.900,00 z³

135.900,00 z³

136.000,00 z³

762.000,00 z³

498.000,00 z³ 47.410,00 z³

545.410,00 z³

264.000,00 z³

128.000,00 z³

7.900,00 z³

135.900,00 z³

136.000,00 z³

- z³

- z³

1.110.445,00 z³

377.445,00 z³

151.560,00 z³

529.005,00 z³

732.500,00 z³

498.000,00 z³ 47.410,00 z³

545.410,00 z³

1.374.445,00 z³

505.445,00 z³

159.460,00 z³

664.905,00 z³

868.500,00 z³

- z³
762.000,00 z³

- z³
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzewie
z dnia 27 grudnia 2002 r.
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Uwaga:
Przyjête odsetki obliczono wed³ug obowi¹zuj¹cej stopy procentowej (16% przy projektowanej po¿yczce
b¹d kredycie.) Ponadto zgodnie z umowami w 2003 roku mo¿e nast¹piæ umorzenie po¿yczek w kwocie 318.000 z³.

Sp³aty 2005 rok
Kapita³
136.000,00 z³
136.000,00 z³
378.000,00 z³
514.000,00 z³

Odsetki

Razem sp³.

4.100,00 z³
4.100,00 z³
90.530,00 z³
94.630,00 z³

140.100,00 z³
140.100,00 z³
468.530,00 z³
608.630,00 z³

Zad³u¿enie na
dzieñ 31.12.2005
- z³
- z³
354.500,00 z³
354.500,00 z³

Sp³aty 2006 rok
Kapita³
- z³
- z³
354.500,00 z³
354.500,00 z³

Odsetki

Razem sp³.

- z³
- z³
29.250,00 z³
29.250,00 z³

- z³
- z³
383.750,00 z³
383.750,00 z³

Zad³u¿enie na
dzieñ
31.12.2006
- z³
- z³
- z³
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Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr IV/16/2002
Rady Gminy w Grzegorzowie
z dnia 27 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2003

PLAN DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ODPROWADZANYCH DO BUD¯ETU PAÑSTWA NA 2003 ROK
Rozdz.75011 - urzêdy wojewódzkie

województwo WIELKOPOLSKIE gmina GRZEGORZEW
nazwa jednostki URZ¥D GMINY

§235 - dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego
8.000 z³

A. PLAN BUD¯ETOWY DOCHODY
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

8.000 z³

8.000 z³

RAZEM DOCHODY

8.000 z³

160
UCHWA£A Nr IV/22/02 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia op³aty za sk³adowanie i oczyszczanie nieczystoci p³ynnych na oczyszczalni cieków
w Chrzypsku Wielkim oraz op³aty za sk³adowanie i utylizacjê nieczystoci sta³ych i p³ynnych na sk³adowisku w £ê¿cach
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6 ust. 2 ustawy
z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) Rada Gminy
Chrzypsko Wielkie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê za sk³adowanie i oczyszczanie
nieczystoci p³ynnych dostarczanych na Oczyszczalniê
cieków w Chrzypsku Wielkim, pozostaj¹c¹ w zarz¹dzie
Komunalnego Zak³adu Bud¿etowego w Chrzypsku Wielkim,
w wysokoci:
- za 1 m3 cieków  3,53 z³/m 3 brutto plus dop³ata
przekazana z Gminy.
§2. 1. Ustala siê stawki op³at za sk³adowanie i utylizacjê
nieczystoci na sk³adowisku odpadów w £ê¿cach:
- za sk³adowanie 1 m3 zmieszanych odpadów komunalnych
dla mieszkañców Gminy Chrzypsko Wielkie w wysokoci
 1,72 z³ + VAT 7% tj.  1,84 z³/m3,
- za sk³adowanie 1 m3 zmieszanych odpadów komunalnych
spoza Gminy Chrzypsko Wielkie w wysokoci  17,20 z³ +
VAT 7% tj.  18,40 z³/m3,

- za sk³adowanie 1 m3 nieczystoci p³ynnych (nie nadaj¹cych siê do przyjêcia na oczyszczalniê, szlamów i osadów)
w wysokoci  12,90 z³ + VAT 7% tj.  13,80 z³/m3.
2. Powy¿sze op³aty podlegaj¹ podwy¿szeniu o koszty
przesy³ania faktur.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
i Komunalnemu Zak³adowi Bud¿etowemu w Chrzypsku
Wielkim.
§4. Traci moc uchwa³a Rady Gminy w Chrzypsku Wielkim
Nr XXXVIII/180/2001 z dnia 27 listopada 2001 roku w sprawie:
ustalenia op³aty za sk³adowanie i oczyszczanie nieczystoci
p³ynnych na oczyszczalni cieków w Chrzypsku Wielkim oraz
op³aty za sk³adowanie i utylizacjê nieczystoci sta³ych
i p³ynnych na sk³adowisku w £ê¿cach.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania jej treci w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Edmund Zió³ek
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161
UCHWA£A NR III/26/2002 RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Kamieniec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 19 ust.
1 i art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747) Rada Gminy Kamieniec
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków obowi¹zuj¹cy na terenie gminy Kamieniec
stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr III/26/2002
Rady Gminy Kamieniec
z dnia 30.12.2002 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków
realizowanych przez Gminny Zak³ad Komunalny w Kamieñcu,
dzia³aj¹cy na terenie gminy Kamieniec, zwane w dalszej
czêci niniejszego regulaminu Przedsiêbiorstwem.
2. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.
3. Przez zbiorowe odprowadzanie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzaniu
i oczyszczaniu cieków.
4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenie
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747).
§2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzania cieków na podstawie zawartej umowy,
zwany dalej Odbiorc¹.

§3. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem
a Odbiorc¹.
ROZDZIA£ II
Zawieranie umów
§4. 1. Zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodê lub odprowadzanie cieków nastêpuje na pisemny wniosek osoby,
której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczana woda lub, z której maj¹ byæ odprowadzane cieki, a w uzasadnionych przypadkach z osoba, która
korzysta z nieruchomoci o nieuregulowanym stanie
prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami
wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem
budynku lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.
4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione
nastêpuj¹ce warunki:
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a) wszystkie lokale wyposa¿one s¹ w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest odczyt wodomierzy,
c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnym lokalach oraz zasady ich
utrzymania, co winien udokumentowaæ stosownymi
zgodami wszystkich lokatorów,
d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.
5. Przedsiêbiorstwo mo¿e wyraziæ zgodê na zawarcie
umów z korzystaj¹cymi z lokali osobami, o których mowa
w art. 6 ust. 4 i 5 ustawy, równie¿ w przypadku, gdy nie s¹
spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.
§5. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.
2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania w
przypadkach okrelonych przepisami kodeksu cywilnego oraz
art. 8 ustawy.
3. Umowa winna dopuszczaæ jej rozwi¹zanie przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych dalsze korzystanie z us³ug.
§6. Umowa, o której mowa w §4 ust. 1, zawiera
w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1. iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2. sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3. praw i obowi¹zków stron umowy,
4. procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5. okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym warunków wypowiedzenia.
§7. W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra w³aciwego do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11
ustawy.
ROZDZIA£ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§8. 1. Przedsiêbiorstwo na obowi¹zek zapewniæ zdolnoæ
posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim
cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków
w sposób ci¹g³y i niezawodny, a tak¿e zapewniæ nale¿yt¹
jakoæ dostarczanej wody i odprowadzonych cieków.

2. Minimaln¹ i maksymaln¹ iloæ dostarczanej wody
strony winny okrelaæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie.
4. Woda do spo¿ycia przez ludzi winna odpowiadaæ
jakociowo wymaganiom okrelonym przez ministra zdrowia.
§9. 1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia
prawid³owej eksploatacji posiadanej sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do regularnego
informowania wójta o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi.
§10. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 24
godziny Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ Odbiorcê o jego lokalizacji.
§11. 1. O planowanych przerwach lub ograniczeniach
w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci
Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ Odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty, co najmniej na dwa dni przed
planowanym terminem.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia
Odbiorców w przypadkach, gdy wystêpuj¹ warunki stwarzaj¹ce zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia i rodowiska lub
uniemo¿liwiaj¹ce wiadczenie us³ug, w szczególnoci, gdy:
a) z powodu awarii sieci nie ma mo¿liwoci prowadzenia
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków,
b) dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezporednie
zagro¿enia dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska.
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o którym mowa w ust. 2, Przedsiêbiorstwo
niezw³ocznie informuje Odbiorców, w sposób zwyczajowo
przyjêty.
§12. 1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego
za wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego wykorzystania oraz
wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego, jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ
§13. Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzanych cieków.
§14. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.
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2. W przypadku zawarcia umów z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczonej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy w lokalach.
§15. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia okrelonych zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy.
§16. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê
przeciêtne normy zu¿ycia, wzglêdnie rednie zu¿ycie
z ostatnich 3 miesiêcy przed awari¹.
§17. 1. Iloæ odprowadzonych cieków ustala siê na
podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloæ odprowadzanych cieków ustala siê jako równ¹ iloci dostarczonej
wody przez Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem poboru wody
z innych róde³.
§18. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na
koszt dostarczaj¹cego cieki.
§19. 1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿
sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
§20. Przy rozliczeniach z odbiorcami, Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ Rady
Gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§21. 1. Zatwierdzona taryfa wymaga og³oszenia
w sposób zwyczajowo przyjêty w terminie 7 dni od dnia
podjêcia uchwa³y, o której mowa w §21.
2. Taryfa wprowadzona w trybie art. 24 ust. 8 ustawy
podlega og³oszeniu w miejscowej prasie, co najmniej 7 dni
przed wejciem jej w ¿ycie.
§22. 1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków.
§23. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yta do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych,
Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie cen i stawek ustalonych w taryfie.

ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§24. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie, który w szczególnoci powinien
zawieraæ:
a) oznaczenie wnioskodawcy,
b) okrelenie:
-

rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

-

charakterystyki zu¿ycia wody,

-

rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych Odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych cieków,

-

przeznaczenie wody,

c) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹ obiektu, do którego bêdzie dostarczona woda, w szczególnoci:
-

powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokali (mieszkanie,
u¿ytkowe) w budynkach zasilanych w wodê,

-

wyposa¿enie lokali i obiektów w urz¹dzenia
zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki.

d) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody,
e) za³¹czniki:
-

dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której wniosek dotyczy³,

-

mapkê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci, której wniosek dotyczy, wzglêdem istniej¹cej
sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.

2. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje
warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie
30 dni od otrzymania wniosku.
3. Warunki techniczne, o których mowa w ust. 2 s¹ wa¿ne
dwa lata od dnia ich okrelenia.
4. Warunki techniczne, o których mowa w ust. 2 powinny
okrelaæ w szczególnoci:
a) miejsca i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej z instalacjami Odbiorcy,
b) przep³yw obliczeniowy wody lub urz¹dzenia sanitarne
i techniczne, w których zu¿ywana jest woda
i odprowadzane s¹ cieki.
c) wymagania dotycz¹ce:
-

miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,

-

miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,

-

jakoci odprowadzanych cieków.

d) termin wa¿noci warunków przy³¹czenia,
e) sposób odbioru wykonanego przy³¹cza sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
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5. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentacji.
6. Przed podpisaniem umowy o dostawê wody lub
odprowadzenie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru
wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków
technicznych.
7. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub
odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia
podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.
§25. Realizacjê budowy przy³¹cza oraz studni wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej.
§26. 1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nie stanowi inaczej Odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji
i przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy
kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
2. Wodomierze, poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿, utrzymanie oraz legalizacja obci¹¿a eksploatatora instalacji.
§27. 1. W przypadku, gdy plany inwestycyjne w³acicieli
lub zarz¹dców nieruchomoci wyprzedzaj¹ plany inwestycyjne gminy, mog¹ oni wybudowaæ na w³asny koszt, w porozumieniu z Przedsiêbiorstwem i gmin¹, urz¹dzenia wodoci¹gowe i kanalizacyjne niezbêdne do korzystania z us³ug.
2. Urz¹dzenia, o których mowa w ust. 1 podlegaj¹ odp³atnemu przekazaniu gminie na zasadach okrelonych w art. 31
ustawy.
ROZDZIA£ VI
Obs³uga i prawa Odbiorcy us³ug
§28. Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ugi a szczególnie winno wyodrêbniæ stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§29. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielenia na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji
taryfowych.
§30. Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿
w ci¹gu 48 godzin.
§31. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ Odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjêty. Przedsiêbiorstwo zwolnione jest z tego obowi¹zku
w razie przerw wywo³anych awari¹ lub innym nag³ym zdarzeniem, gdy przewidywany czas przerwy wynosi mniej ni¿
4 godziny.

ROZDZIA£ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§32. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci, jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§33. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia
umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków, gdy
wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w art.
6 ustawy.
§34. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na
warunkach okrelonych w art. 8 ustawy.
§35. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy o dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaniechania wiadczenia us³ug.
§36. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu
ich wskazañ, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadzenia
przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne, a tak¿e sprawdzenia iloci
i jakoci cieków wprowadzonych do sieci.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki Odbiorców us³ug
§37. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z wnioskiem
o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§38. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi lub skutkami niskich temperatur, a tak¿e prawid³owe utrzymanie
studzienek, czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§39. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza g³ównego lub
urz¹dzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby.
§40. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub
zmianach u¿ytkownika lokalu.
§41. Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§42. Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od
warunków umowy.
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§43. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.

d) wykorzystywania wody z sieci wodoci¹gowej oraz korzystania z przy³¹cza kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach
okrelonych w warunkach przy³¹czenia do sieci.

§44. Odbiorca wody powinien racjonalnie gospodarowaæ
wod¹ i u¿ywaæ j¹ zgodnie z przeznaczeniem.
§45. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania
z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci
do:
a) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek
cofniêcia siê wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu
ciep³ej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania,
b) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie
powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
c) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za odprowadzanie cieków,

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§46. Regulamin niniejszy zosta³ zatwierdzony uchwa³¹ nr
III/26/2002 z dnia 30 grudnia 2002 Rady Gminy Kamieniec.
§47. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747)
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie
ustawy.
§48. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego
regulaminu odbiorcom jego us³ugi.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski

162
UCHWA£A Nr III/33/2002 RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 18 i art. 19 pkt 1 lit.
c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. Za wydanie wypisu i wyrysu z planu zagospodarowania przestrzennego pobiera siê op³atê administracyjn¹
w wysokoci
- 35,00 z³.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXX/181/2001 z dnia
27 listopada 2001 r. w sprawie op³at lokalnych.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski
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UCHWA£A Nr III/34/2002 RADY GMINY KAMIENIEC
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty targowej
Na postawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
z 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a i pkt
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz. 84
ze zmianami) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce, dzienne stawki op³aty
targowej:
1) za sprzeda¿ z samochodu ciê¿arowego, ci¹gnika, przyczepy i wozu konnego
- 12 z³,
2) z samochodu osobowego, stoiska, koszyka, z rêki

3. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów w kwocie 1,00
od ka¿dej pobranej op³aty.
§2. Traci moc uchwa³a nr II/24/2002 Rady Gminy Kamieniec z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie op³at lokalnych
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi
§4. Uchwa³a wchodzi ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Poznañskiego.

- 6 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Stamierowski

2. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inkasa.
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UCHWA£A Nr II/16/02 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzymów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 3 w zw. z art. 36
ust. 3 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
ze zmianami) Rada Gminy Krzymów uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Krzymów.
1. Przedmiotem planu s¹ zmiany obowi¹zuj¹cych aktualnie ustaleñ planu dla terenów okrelonych w §6 niniejszej
uchwa³y.
2. Tereny objête zmian¹ planu przedstawiono na rysunkach planu pt.:  Gmina Krzymów  zmiana miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wybranych terenów skala 1:10000 stanowi¹cych za³¹czniki nr 1 i 2.
3. Tereny objête zmian¹ planu przedstawiono na rysunkach planu pt.: Gmina Krzymów  zmiana miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wybranych terenów skala 1:5000 stanowi¹cych za³¹czniki nr 1A
i 2A.
4. Rysunki planu, stanowi¹ce za³¹czniki nr 1, 1A, 2, 2A
i 3 do uchwa³y, s¹ integraln¹ czêci¹ planu.
§2. Nastêpuj¹ce oznaczenie liniowe w rysunkach planu,
przedstawione w za³¹czniku nr 3 do uchwa³y, jest obowi¹zuj¹cym ustaleniem planu:
- linia rozgraniczaj¹ca tereny
u¿ytkowania cile okrelona.

o

ró¿nym

sposobie

§3. Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenów.
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y:
1. jest mowa o planie  nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
zmiany planu, o których mowa w §1 uchwa³y, o ile z treci
przepisu nie wynika inaczej,

Dziennik Urzêdowy
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2. jest mowa o uchwale  nale¿y przez to rozumieæ rysunki
zmiany planu, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y,
3. jest mowa o rysunku planu  nale¿y przez to rozumieæ
rysunki zmiany planu, stanowi¹ce za³¹czniki do niniejszej
uchwa³y,
4. jest mowa o przeznaczeniu terenu  nale¿y przez to
rozumieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno
dominowaæ na danym terenie,
5. jest mowa o przeznaczeniu dopuszczalnym  nale¿y przez
to rozumieæ inne rodzaje przeznaczenia ni¿ podstawowe,
które uzupe³niaj¹ funkcjê podstawow¹ lub jej towarzysz¹
i które mog¹ byæ dopuszczone pod warunkiem spe³nienia
wymagañ, wynikaj¹cych z ustaleñ planu, z odrêbnych
przepisów oraz pod warunkiem dostosowania charakteru
obiektów do przeznaczenia podstawowego,
6. podana jest nazwa wsi  nale¿y przez to rozumieæ obszar
wsi, stanowi¹cy obrêb geodezyjny.
§5. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla
terenów objêtych zmian¹ planu:
1. na terenach przeznaczonych na cele aktywizacji gospodarczej dopuszcza siê, jako funkcjê uzupe³niaj¹c¹ zabudowê
mieszkaniow¹, o ile nie pozostaje to w sprzecznoci
z ustaleniami szczegó³owymi dla terenu i pod warunkiem
spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z odrêbnych
przepisów,
2. na terenach przeznaczonych na cele budowlane projektuje
siê zaopatrzenie w wodê z wiejskich sieci wodoci¹gowych,
3. na terenach przeznaczonych na cele budowlane a pozbawionych zbiorczych urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszczania cieków, dopuszcza siê czasowo indywidualne urz¹dzenia do gromadzenia cieków sanitarnych z zapewnieniem ich wywozu i oczyszczania, stosownie do odrêbnych
przepisów,
4. na terenach przeznaczonych na cele budowlane ustala siê
nastêpuj¹ce nieprzekraczalne linie zabudowy od
zewnêtrznej krawêdzi jezdni:
a) obiekty budowlane nie przeznaczone na pobyt ludzi:

- droga krajowa
- droga wojewódzka
- droga powiatowa
- droga gminna

teren
zabudowy wsi
10 m
8m
8m
6m

poza terenem
zabudowy
25 m
20 m
20 m
15 m

b) obiekty przeznaczone na pobyt ludzi:

- droga krajowa
- droga wojewódzka
- droga powiatowa
- droga gminna

Jednokondygnacyjne
50 m
30 m
30 m
15 m
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Wielokondygnacyjne
70 m
40 m
40 m
20 m

5. inwestycje mog¹ce powodowaæ uci¹¿liwoæ dla rodowiska nale¿y realizowaæ tak, aby ich szkodliwe oddzia³ywanie nie wykracza³o poza granice dzia³ki lub terenu
stanowi¹cego w³asnoæ inwestora.
§6. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
terenów objêtych zmian¹ planu:
1. BRZEZIÑSKIE HOLENDRY
-

(dzia³ka nr 417/3) na terenie oznaczonym w za³¹czniku
nr 1 i 1A do uchwa³y symbolem NO ustala siê lokalizacjê oczyszczalni cieków. Grunty zalesione nale¿y
pozostawiæ w dotychczasowym u¿ytkowaniu. Budynki
przeznaczone do obs³ugi oczyszczalni jednokondygnacyjne. Dla projektowanych obiektów nale¿y zachowaæ
strefy od linii napowietrznych WN-220kV i SN-15kV
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. Orientacyjne
zapotrzebowanie na energiê elektryczn¹ 0,4-1,0kWh na
m3 w zale¿noci od wybranej technologii oczyszczania
cieków. Wokó³ dzia³ki nale¿y nasadziæ pas zieleni
izolacyjnej wysokiej i niskiej. Nieprzekraczalna linia
zabudowy od strony drogi zgodnie z ustaleniami
ogólnymi.

2. NOWY KRZYMÓW
- (dzia³ka nr 170) na terenie oznaczonym w za³¹czniku nr 2
i 2A do uchwa³y symbolem TAG ustala siê prawo realizacji
obiektów zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Budynki przeznaczone do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i gara¿owe jednokondygnacyjne.
Inwestor jest zobowi¹zany do zabezpieczenia terenu, przeznaczonego na cele dzia³alnoci gospodarczej, przed sp³ywem wód opadowych na s¹siednie dzia³ki. Wokó³ terenu
dzia³alnoci gospodarczej nale¿y nasadziæ pas zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej. Orientacyjne zapotrzebowanie
na energiê elektryczn¹ 21kW. Nieprzekraczalna linia zabudowy od strony drogi zgodnie z ustaleniami ogólnymi.
§7. Uchyla siê ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Krzymów, zatwierdzonego
Uchwa³¹ Nr XXI/120/93 Rady Gminy w Krzymowie, z dnia
26.03.93 r. w czêci sprzecznej z niniejsz¹ uchwa³¹.
§8. Ustala siê wartoæ stawki procentowej z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
w wysokoci 20%.
§9. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne znajduj¹ce siê w granicach objêtych zmian¹ planu.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³awa Pawlak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9
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UCHWA£A Nr IV/25/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. Nr 9
poz. 84 z 2002 r.) zmiana - ustawa o zmianie ustawy
o podatkach i op³atach lokalnych oraz o zmianie niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 200 poz. 1683 z 2002) Rada Miejska
Gminy Nekla uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

580

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

950

c) powy¿ej 9 ton a poni¿ej 12 ton

1.150

2. Od samochodów ciê¿arowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne
o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.400

- o liczbie osi - trzy

1.600

- o liczbie osi- cztery i wiêcej

1.650

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi dwie

1.700

- o liczbie osi -trzy

1.800

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.000

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi-trzy

2.100

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

2.200

3. Od samochodów ciê¿arowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej:

Dziennik Urzêdowy
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a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, a mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.300

- o liczbie osi - trzy

1.500

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.550

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton, a mniejszej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - trzy

1.700

- o liczbie osi - cztery i wiêcej

1.900

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:

2.150

4. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu:
a) od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton

8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów: z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

800

b) od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.100

c) od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.300

5. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹, z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za
równowa¿ne, o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u
pojazdów:

950

- o liczbie osi - jedna

1.000

- o liczbie osi - dwie

1.100

- o liczbie osi - trzy

1.200

- o liczbie osi - dwie

1.400

- o liczbie osi - trzy

1.600

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - jedna
- o liczbie osi - dwie

960
1.000

b) od 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

- o liczbie osi - dwie

1.770

- o liczbie osi - trzy

1.800

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.900

- o liczbie osi - trzy

2.200

6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych, o dopuszczalnej masie
ca³kowitej zespo³u pojazdów:
a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
1.700

b) od 18 ton do 36 ton w³¹cznie:
- o liczbie osi - dwie

1.770

- o liczbie osi - trzy

1.800

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.800

- o liczbie osi - trzy

2.250

7. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
- od 7 ton i poni¿ej 12 ton

- o liczbie osi - dwie

9. Od przyczep i naczep z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdów,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:

1.500

b) równej lub wy¿szej ni¿ 18 ton i równej 36 ton:

- o liczbie osi - dwie

900

c) powy¿ej 36 ton:

a) równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton i mniejszej ni¿ 18 ton:
- o liczbie osi - dwie

- o liczbie osi - jedna

b) od 18 ton do 36 ton w³¹cznie:

c) równej lub wy¿szej ni¿ 26 ton:
- o liczbie osi - cztery i wiêcej
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1.250

- o liczbie osi - jedna

1.100

- o liczbie osi - dwie

1.400

- o liczbie osi - trzy

1.450

c) powy¿ej 36 ton:
- o liczbie osi - dwie

1.480

- o liczbie osi - trzy

1.680

10. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej ni¿ 30 miejsc

1.450

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.850

§2. 1. Dla pojazdów okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
z uwagi na niebezpieczeñstwo i zatrucie rodowiska, wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiêksza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdów
-

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

610

-

powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie

1.000

-

powy¿ej 9 ton do 12 ton

1.200

b) od ci¹gnika siod³owego lub balastowego przystosowanego do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u od 3,5 tony i poni¿ej
12 ton:
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-

od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 tony

-

840

-

od 3,5 tony i poni¿ej 5,5 ton

od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.155

-

od 5,5 tony i poni¿ej 9 ton

1.045

od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.365

-

od 9 ton i poni¿ej 12 ton

1.235

c) od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym
posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej
12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹
rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego:
-
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od 7 ton i poni¿ej 12 ton

760

c) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i poni¿ej 12 ton,
z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹
prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego

1.315

-

d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

od 7 ton i poni¿ej 12 ton

1.190

d) od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:

-

mniej ni¿ 30 miejsc

1.525

-

mniej ni¿ 30 miejsc

1.380

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.945

-

równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

1.760

2. Dla pojazdów, okrelonych w §1 pkt 1, 4, 7 i 10
posiadaj¹cych katalizatory stawki podatku zmniejsza siê
i okrela siê w wysokoci:
a) od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:
-

od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

550

-

powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

900

-

powy¿ej 9 ton o poni¿ej 12 ton

1.090

§3. Traci moc Uchwa³a Nr III/21/2002 Rady Miejskiej Gminy
Nekla z dnia 5 grudnia 2002 roku.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku nale¿nego od
1 stycznia 2003 roku.

b) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5 tony
i poni¿ej 12 ton:

Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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UCHWA£A Nr III/21/2002 RADY GMINY NOWE MIASTO N/WART¥
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy Nowe Miasto n/Wart¹ na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ust. 10 i art. 51 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 110,
114, 116, 118, 122, 124, 128 ust. 1 i ust. 2, 134 ust. 3 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy uchwala,
co nastêpuje:

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy na 2003 rok
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 w kwocie
13.543.037,00 z³

§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy na 2003 rok,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 w kwocie
13.243.037,00 z³

§3. W bud¿ecie gminy tworzy siê rezerwê ogóln¹ do 1%
planowanych wydatków bud¿etu gminy w kwocie
120.000,00 z³.

w tym:
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 w kwocie
946.580,00 z³.

w tym:
- wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 w kwocie
946.580,00 z³.

§4. Okrela siê ³¹czn¹ kwotê d³ugu gminy, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 8.

Dziennik Urzêdowy
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§5. Ustala siê dotacje dla instytucji kultury, zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4, w kwocie 388.287,00 z³.

§10. ród³em pokrycia deficytu jest po¿yczka z WFOiGW
w Poznaniu zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.

§6. Ustala siê dotacjê dla podmiotu nie zaliczonego do
sektora finansów publicznych, na cele publiczne zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ w³asnych gminy, zgodnie z za³¹cznikiem Nr
5 w kwocie 3 000,00 z³, dla Stowarzyszenia Pomocy Kr¹g
na dofinansowanie utrzymania domu dla bezdomnych
w Dêbnie.

§11. Ustala siê limit wydatków na Wieloletni Program
Inwestycyjny w latach 2003-2004 okrelony w za³¹czniku nr 6
do uchwa³y.

§7. Okrela siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7, który wynosi:
-

przychody

151.715,00 z³,

-

wydatki

151.715,00 z³.

§8. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 9, który wynosi:
-

przychody

25.000,00 z³,

-

wydatki

45.000,00 z³.

§9. Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 66.850,00 z³
i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w wysokoci
66.850,00 z³.

§11. Okrela siê kwotê 200.000,00 z³ jako maksymaln¹ do
której Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania
na wydatki bie¿¹ce gminy.
§12. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do:
1) dokonywania zmian w bud¿ecie, polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami
w ramach dzia³ów,
2) lokowania wolnych rodków bud¿etu na rachunkach
w innych bankach,
3) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ gminy.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Nowe Miasto n/Wart¹.
§14. Uchwa³a podlega og³oszeniu w
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dzienniku

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Czes³aw Jarecki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOCHODY BUD¯ETU GMINY NOWE MIASTO N/WART¥ W 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
010
020
400
700
750
751
754
756
758
801
853
854
900

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Rolnictwo i ³owiectwo
Lenictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i
wodê
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Opieka spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Razem:

Planowane dochody
3.

65.115,00
3.897,00
390.801,00
286.477,00
52.000,00
1.280,00
200,00

4.479.852,00
6.663.056,00
27.277,00
902.812,00
132.315,00
237.955,00
13.243.037,00
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Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
010.01022.069
010.01022
010.01095.047
010.01095.069
010.01095.076
010.01095
010.
020.02095.075
020.02095
020.
400.40002.069
400.40002.083
400.40002.091
400.40002
400
700.70005.077
700.70005
700.70095.069
700.70095.075
700.70095.083
700.70095.091
700.70095
700
750.75011.201
750.75011
750
751.75101.201
751.75101
751
754.75414.201
754.75414
754
756.75601.035
756.75601.091
756.75601
756.75615.031
756.75615.032
756.75615.033
756.75615.034
756.75615.050
756.75615.069
756.75615.091
756.75615
756.75616.031
756.75616.032
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Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu

Planowane dochody

2.
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania
monitoringowe pozosta³.chem. biolog.
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z tyt. przekszta³cenia prawa u¿ytkow. wieczystego
przys³.os.fiz.w prawo w³asnoci
Pozosta³a dzia³alnoæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tk. Skarbu
Pañstwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym
charakterze
Pozosta³a dzia³alnoæ
Lenictwo
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterm.wp³at z tyt.podatków i op³at
Dostarczanie wody
Wytw.i zaopatr.w energiê elektr.gaz i wodê
Wp³aty z tyt. odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tk. Skarbu
Pañstwa lub jedn. sam. teryt. oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterm.wp³at z tyt.podatków i op³at
Pozosta³a dzia³alnoæ
Gospodarka mieszkaniowa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy wojewódzkie
Administracja publiczna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterm. wp³at z tyt.podatków i op³at
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizyczn.
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny

3.

15.072,00
15.072,00
49.811,00
0,00
232,00
50.043,00
65.115,00
3.897,00
3.897,00
3.897,00
953,00
387.786,00
2.062,00
390.801,00
390.801,00
72.000,00
72.000,00
166,00
75.723,00
137.936,00
652,00
214.477,00
286.477,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
200,00
200,00
200,00
10.100,00
100,00
10.200,00
972.481,00
173.858,00
40.652,00
27.392,00
5.647,00
10,00
3.427,00

1.223.467,00
531.261,00
394.573,00
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756.75616.033
756.75616.034
756.75616.036
756.75616.037
756.75616.043
756.75616.049
756.75616.050
756.75616.069
756.75616.083
756.75616.091
756.75616
756.75618.041
756.75618.046
756.75618.048
756.75618.091
756.75618
756.75621.001
756.75621.002
756.75621
756
758.75801.292
758.75801
758.75802.292
758.75802
758.75805.292
758.75805
758.75814.092
758.75814
758
801.80101.075
801.80101.083
801.80101
801.80110.075
801.80110
801.80195.203
801.80195
801
853.85303.201
853.85303
853.85313.201
853.85313
853.85314.201
853.85314
853.85315.203
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Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z innych lokalnych op³at pobieranych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych
oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na pod.ustaw
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Pozosta³e odsetki
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Ró¿ne rozliczenia
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Szko³y podstawowe
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
innych umów o podobnym charakterze
Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Pozosta³a dzia³alnoæ
Owiata i wychowanie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê

5.110,00
136.438,00
5.495,00
600,00
16.354,00
5.840,00
53.164,00
2.670,00
220,00
17.168,00
1.168.893,00
50.151,00
340.516,00
66.850,00
0,00
457.517,00
1.508.924,00
110.851,00
1.619.775,00
4.479.852,00
5.508.676,00
5.508.676,00
838.175,00
838.175,00
296.205,00
296.205,00
20.000,00
20.000,00
6.663.056,00
1.666,00
4.906,00
6.572,00
1.320,00
1.320,00
19.385,00
19.385,00
27.277,00
174.800,00
174.800,00
17.800,00
17.800,00
508.100,00
508.100,00
0,00
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853.85316.201
853.85316
853.85319.092
853.85319.201
853.85319
853.85328.083
853.85328
853
854.85404.075
854.85404.083
854.85404
854
900.90001.069
900.90001.083
900.90001.091
900.90001
900.90002.069
900.90002.083
900.90002.091
900.90002
900.90015.201
900.90015
900
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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
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Opieka spo³eczna
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz
innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Przedszkola
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterm.wp³at z tyt.podatków i op³at
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterm.wp³at z tyt. podatków i op³at
Gospodarka odpadami
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Owietlenie ulic, plac i dróg
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

82.600,00
82.600,00
192,00
109.800,00
109.992,00
9.520,00
9.520,00
902.812,00
3.850,00
128.465,00
132.315,00
132.315,00
268,00
223.288,00
2.086,00
225.642,00
20,00
12.293,00
12.313,00
0,00
0,00
237.955,00
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

WYDATKI BUD¯ETU GMINY NOWE MIASTO N/WART¥ NA 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
010.
400
600
630
700
710
730
750
751
754
758
801
851
853
854
900
921
926

Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
010.01008.4210
010.01008.4270
010.01008
010.01010.6050

010.01010
010.01030.2850
010.01030
010.
400.40002.3020
400.40002.4010
400.40002.4040
400.40002.4110
400.40002.4120
400.40002.4210
400.40002.4260
400.40002.4270
400.40002.4300
400.40002.4410
400.40002.4430
400.40002.4440
400.40002.6050
400.40002
400
600.60013.6300
600.60013

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Rolnictwo i ³owiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Transport i ³¹cznoæ
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Dzia³alnoæ us³ugowa
Nauka
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka spo³eczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem:

Planowane wydatki
3.

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Melioracje wodne
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
z tego: kanalizacja sanit.Chocicza-Teresa 1.056.383,00
kanalizacja sanit. Boguszyn 20.000,00
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysok. 2% uzysk. wp³yw.z pod.rolnego
Izby rolnicze
Rolnictwo i ³owiectwo
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dostarczanie wody
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹ miêdzy jednostkami samorz¹du teryt. na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
(przebudowa drogi wojew. nr 436 w Boguszynie - budowa chodnika)
Drogi publiczne wojewódzkie

1.140.252,00
303.080,00
532.191,00
1.950,00
340.965,00
20.000,00
11.000,00
1.204.853,00
1.280,00
167.100,00
120.000,00
5.437.484,00
66.850,00
1.856.136,00
1.420.953,00
453.789,00
413.577,00
51.577,00
13.543.037,00

Planowane
wydatki
3.
2.000,00
50.500,00
52.500,00
1.076.383,00

1.076.383,00
11.369,00
11.369,00
1.140.252,00
300,00
31.384,00
816,00
5.609,00
769,00
11.800,00
168.751,00
39.181,00
16.955,00
400,00
25.551,00
1.564,00
303.080,00
303.080,00
100.000,00
100.000,00
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600.60016.4210
600.60016.4270
600.60016.4300
600.60016.6050
600.60016.6060
600.60016
600
630.63003.4210
630.63003.4300
630.63003
630
700.70005.4300
700.70005
700.70095.3020
700.70095.4010
700.70095.4040
700.70095.4110
700.70095.4120
700.70095.4210
700.70095.4260
700.70095.4270
700.70095.4300
700.70095.4410
700.70095.4430
700.70095.4440
700.70095
700
710.71004.4300
710.71004
710
730.73007.4210
730.73007.4300
730.73007
730

750.75011.4010
750.75011.4110
750.75011.4120
750.75011.4210
750.75011
750.75022.3030
750.75022.4210
750.75022.4300
750.75022.4410
750.75022.4420
750.75022
750.75023.3020
750.75023.4010
750.75023.4040
750.75023.4110
750.75023.4120
750.75023.4210
750.75023.4260
750.75023.4270
750.75023.4300
750.75023.4410
750.75023.4430
750.75023.4440
750.75023.6060
750.75023
750.75047.3030
750.75047.4100
750.75047.4110
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych ul. S³oneczna Nowe Miasto
300.000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych (3 przystanki autobus.)
Drogi publiczne gminne
Transport i ³¹cznoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Turystyka
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Gospodarka mieszkaniowa
Zakup us³ug pozosta³ych
Plany zagospodarowania przestrzennego
Dzia³alnoæ us³ugowa
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Wspó³praca naukowa i naukowo-techniczna z zagranic¹
Nauka
rodki
Dotacja
w³asne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
43.214,00
9.820,00
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
7.727,00
1.755,00
Sk³adki na Fundusz Pracy
1.059,00
240,00
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
10.400,00
Urzêdy wojewódzkie
52.000,00
22.215,00
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne

23.835,00
62.540,00
33.816,00
300.000,00
12.000,00
432.191,00
532.191,00
1.800,00
150,00
1.950,00
1.950,00
20.000,00
20.000,00
312,00
69.337,00
5.354,00
12.903,00
1.768,00
24.782,00
83.000,00
65.000,00
47.702,00
100,00
8.697,00
2.010,00
320.965,00
340.965,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
4.000,00
7.000,00
11.000,00
11.000,00

53.034,00
9.482,00
1.299,00
10.400,00
74.215,00
83.900,00
7.200,00
16.000,00
600,00
1.000,00
108.700,00
1.000,00
563.614,00
47.452,00
109.259,00
14.971,00
42.700,00
12.650,00
40.000,00
55.375,00
1.153,00
5.726,00
14.072,00
67.713,00
975.685,00
0,00
0,00
1.270,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

750.75047.4120
750.75047.4210
750.75047.4300
750.75047
750.75095.3030
750.75095.4100
750.75095.4430
750.75095
750
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Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Administracja publiczna
Dotacja

751.75101.4210
751.75101.4300
751.75101
751
754.75412.4210
754.75412.4260
754.75412.4270
754.75412.4300
754.75412.4410
754.75412.4430
754.75412.6220
754.75412

754.75414.4210
754.75414.4260
754.75414.4300
754.75414.4410
754.75414
754
758.75818.4810
758.75818
758
801.80101.3020
801.80101.4010
801.80101.4040
801.80101.4110
801.80101.4120
801.80101.4210
801.80101.4240
801.80101.4260
801.80101.4270
801.80101.4300
801.80101.4410
801.80101.4430
801.80101.4440
801.80101.6060
801.80101
801.80104.3020
801.80104.4010
801.80104.4040
801.80104.4110
801.80104.4120
801.80104.4210
801.80104.4240
801.80104.4260
801.80104.4270
801.80104.4300
801.80104.4410
801.80104.4430
801.80104.4440

rodki
w³asne

Zakup materia³ów i wyposa¿enie
0,00
Zakup us³ug pozosta³ych
1.280,00
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
1.280,00
0,00
ochrony prawa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dot. celowe na dofinansowanie kosztów realiz. inwest. i zakupów inwest. innych
jednostek sektora finansów publicznych
Ochotnicze stra¿e po¿arne
rodki
Dotacja
w³asne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
200,00
5.800,00
Zakup energii
1.500,00
Zakup us³ug pozosta³ych
6.200,00
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
300,00
Obrona cywilna
200,00
13.800,00
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Rezerwy
Rezerwy ogólne i celowe
Ró¿ne rozliczenia
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

320,00
3.500,00
25.500,00
30.590,00
0,00
3.271,00
12.392,00
15.663,00
1.204.853,00

0,00
1.280,00
1.280,00
1.280,00
24.350,00
6.000,00
1.000,00
8.550,00
200,00
13.000,00
100.000,00
153.100,00

6.000,00
1.500,00
6.200,00
300,00
14.000,00
167.100,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
153.575,00
1.955.250,00
142.660,00
394.847,00
54.104,00
59.263,00
6.477,00
94.900,00
11.512,00
31.472,00
8.541,00
10.259,00
121.039,00
0,00
3.043.899,00
11.827,00
138.192,00
7.717,00
28.112,00
3.853,00
7.924,00
1.196,00
6.225,00
1.159,00
820,00
540,00
0,00
9.039,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

801.80104
801.80110.3020
801.80110.4010
801.80110.4040
801.80110.4110
801.80110.4120
801.80110.4210
801.80110.4240
801.80110.4260
801.80110.4270
801.80110.4300
801.80110.4410
801.80110.4430
801.80110.4440
801.80110.6050
801.80110.6060
801.80110
801.80113.4010
801.80113.4110
801.80113.4120
801.80113.4300
801.80113
801.80114.3020
801.80114.4010
801.80114.4040
801.80114.4110
801.80114.4120
801.80114.4210
801.80114.4260
801.80114.4270
801.80114.4300
801.80114.4410
801.80114.4430
801.80114.4440
801.80114.6060
801.80114
801.80146.4300
801.80146
801.80195.4440
801.80195
801
851.85154.3020
851.85154.4010
851.85154.4040
851.85154.4110
851.85154.4120
851.85154.4210
851.85154.4260
851.85154.4270
851.85154.4300
851.85154.4410
851.85154.4430
851.85154.4440
851.85154
851.85195.4300
851.85195
851

853.85303.3020
853.85303.4010
853.85303.4040
853.85303.4110
853.85303.4120

Poz. 166

 879 

Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych sala gimnastyczna gimnazjum
Chocicza
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Owiata i wychowanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ochrona zdrowia
rodki
Dotacje
w³asne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
1.885,00
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
76.562,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
6.508,00
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
18.720,00
Sk³adki na Fundusz Pracy
2.035,00

216.604,00
69.275,00
1.099.164,00
74.491,00
219.599,00
30.090,00
27.616,00
6.092,00
39.146,00
8.900,00
39.400,00
7.300,00
7.427,00
69.499,00
0,00
0,00
1.697.999,00
25.850,00
4.622,00
633,00
213.243,00
244.348,00
1.000,00
112.071,00
8.354,00
21.532,00
2.950,00
14.660,00
4.090,00
11.555,00
2.660,00
1.100,00
4.690,00
3.630,00
0
188.292,00
26.957,00
26.957,00
19.385,00
19.385,00
5.437.484,00
0,00
15.563,00
1.141,00
2.987,00
409,00
9.978,00
5.755,00
4.747,00
23.800,00
1.000,00
800,00
670,00
66.850,00
0,00
0,00
66.850,00

1.885,00
76.562,00
6.508,00
18.720,00
2.035,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

853.85303.4210
853.85303.4230
853.85303.4260
853.85303.4270
853.85303.4300
853.85303.4410
853.85303.4430
853.85303.4440
853.85303
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup leków i materia³ów medycznych
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Orodki wsparcia

25.900,00
140,00

174.800,00
Dotacje

853.85313.4130
853.85313
853.85314.3110
853.85314.4110
853.85314
853.85315.3110
853.85315
853.85316.3110
853.85316
853.85319.3020
853.85319.4010
853.85319.4040
853.85319.4110
853.85319.4120
853.85319.4210
853.85319.4260
853.85319.4270
853.85319.4300
853.85319.4410
853.85319.4430
853.85319.4440
853.85319
853.85328.4300
853.85328
853.85395.2820
853.85395
853
854.85401.3020
854.85401.4010
854.85401.4040
854.85401.4110
854.85401.4120
854.85401.4440
854.85401
854.85404.3020
854.85404.4010
854.85404.4040
854.85404.4110
854.85404.4120
854.85404.4210
854.85404.4220
854.85404.4240
854.85404.4260
854.85404.4270
854.85404.4300
854.85404.4410
854.85404.4430
854.85404.4440

25.900,00
140,00
3.000,00
1.500,00
30.120,00
130,00
5.500,00
2.800,00

Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
17.800,00
Sk³.na ubezp. zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
wiadczenia spo³eczne
455.100,00
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
53.000,00
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
508.100,00
ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
0,00
wiadczenia spo³eczne
82.600,00
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
82.600,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
1.186,00
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
64.837,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.511,00
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
12.579,00
Sk³adki na Fundusz Pracy
1.724,00
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
5.268,00
Zakup energii
2.198,00
Zakup us³ug remontowych
913,00
Zakup us³ug pozosta³ych
11.561,00
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
83,00
Ró¿ne op³aty i sk³adki
1.659,00
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
2.281,00
Orodki pomocy spo³ecznej
109.800,00
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Us³ugi opiekuñcze i specjalist.us³ugi opiekuñcze
Dotacja celowa z bud¿etu na fin.lub dofin. zadañ
zlecon.do realiz. stowarzyszeniom
Pozosta³a dzia³alnoæ
0,00
Opieka spo³eczna
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych

rodki
w³asne

17.800,00
17.800,00

594.650,00

1.049.750,00
53.000,00

594.650,00

1.102.750,00

102.200,00
102.200,00
0

102.200,00
102.200,00
82.600,00
82.600,00

1.674,00

2.860,00

91.472,00
7.775,00
17.746,00
2.432,00
7.432,00
3.102,00
1.287,00
16.289,00
117,00
2.341,00
3.219,00
154.886,00
108.300,00
108.300,00

156.309,00
13.286,00
30.325,00
4.156,00
12.700,00
5.300,00
2.200,00
27.850,00
200,00
4.000,00
5.500,00
264.686,00
108.300,00
108.300,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00
1.856.136,00
8.267,00
322.327,00
19.564,00
61.615,00
8.442,00
17.784,00
437.999,00
29.552,00
582.756,00
42.777,00
114.981,00
15.756,00
23.760,00
73.277,00
5.484,00
25.632,00
11.000,00
6.484,00
2.046,00
677,00
35.519,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

854.85404.6060
854.85404
854.85446.4300
854.85446
854
900.90001.3020
900.90001.4010
900.90001.4040
900.90001.4110
900.90001.4120
900.90001.4210
900.90001.4260
900.90001.4270
900.90001.4300
900.90001.4410
900.90001.4430
900.90001.4440
900.90001
900.90002.3020
900.90002.4010
900.90002.4040
900.90002.4110
900.90002.4120
900.90002.4210
900.90002.4260
900.90002.4270
900.90002.4300
900.90002.4410
900.90002.4430
900.90002.4440
900.90002
900.90003.4210
900.90003.4270
900.90003.4300
900.90003
900.90004.3020
900.90004.4010
900.90004.4040
900.90004.4110
900.90004.4120
900.90004.4210
900.90004.4270
900.90004.4300
900.90004.4440
900.90004
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Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Edukacyjna opieka wychowawcza
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gospodarka odpadami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Oczyszczanie miast i wsi
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenie osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

7.600,00
977.301,00
5.653,00
5.653,00
1.420.953,00
526,00
55.947,00
4.397,00
10.790,00
1.479,00
11.628,00
76.867,00
19.000,00
9.208,00
300,00
17.402,00
2.010,00
209.554,00
145,00
16.743,00
1.316,00
3.229,00
443,00
6.674,00
500,00
1.000,00
10.805,00
100,00
6.970,00
670,00
48.595,00
2.400,00
600,00
600,00
3.600,00
500,00
10.000,00
1.000,00
1.970,00
270,00
7.125,00
1.500,00
3.154,00
1.230,00
26.749,00
Dotacja

900.90015.4260
900.90015.4270
900.90015
900
921.92109.2550
921.92109.4210
921.92109.4260
921.92109.4270
921.92109.4300
921.92109.4430
921.92109
921.92116.2550
921.92116
921
926.92605.3020
926.92605.4010
926.92605.4040
926.92605.4110
926.92605.4120

Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy

0,00

rodki
w³asne
65.291,00
100.000,00
165.291,00

65.291,00
100.000,00
165.291,00
453.789,00
165.780,00
10.000,00
2.100,00
10.000,00
2.690,00
500,00
191.070,00
222.507,00
222.507,00
413.577,00
140,00
13.728,00
1.074,00
2.647,00
363,00
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Kultura fizyczna i sport

15.913,00
2.280,00
1.180,00
11.072,00
2.260,00
250,00
670,00
51.577,00
51.577,00

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN DOTACJI I PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NOWE MIASTO N/WART¥ ORAZ PLAN
DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO W 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
750.75011.201
750.75011.4010
750.75011.4110
750.75011.4120
750.75011
750
751.75101.201
751.75101.4210
751.75101.4300
751.75101
751
754.75414.201
754.75414.4210
754.75414.4300
754.75414
754
853.85303.201
853.85303.3020
853.85303.4010
853.85303.4040
853.85303.4110
853.85303.4120
853.75303.4210
853.85303.4230
853.85303.4260
853.85303.4270
853.85303.4300
853.85303.4410
853.85303.4430
853.85303.4440
853.85303

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Urzêdy wojewódzkie
Administracja publiczna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Obrona cywilna
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿.
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup leków i materia³ów medycznych
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Orodki wsparcia

Planowane
dochody
3.

Planowane
wydatki
4.

52.000,00

52.000,00
52.000,00

43.214,00
7.727,00
1.059,00
52.000,00
52.000,00

1.280,00
0,00
1.280,00
1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

200,00

200,00
200,00

200,00
0,00
200,00
200,00

174.800,00

174.800,00

1.885,00
76.562,00
6.508,00
18.720,00
2.035,00
25.900,00
140,00
3.000,00
1.500,00
30.120,00
130,00
5.500,00
2.800,00
174.800,00
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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 ustawami
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
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 ustawami
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie ustawami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz.
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Orodki pomocy spo³ecznej
Opieka spo³eczna
Razem:

17.800,00
17.800,00
17.800,00

17.800,00

508.100,00
455.100,00
53.000,00
508.100,00

508.100,00

82.600,00
82.600,00

82.600,00
82.600,00

109.800,00

109.800,00
893.100,00
946.580,00

1.186,00
64.837,00
5.511,00
12.579,00
1.724,00
5.268,00
2.198,00
913,00
11.561,00
83,00
1.659,00
2.281,00
109.800,00
893.100,00
946.580,00

DOCHODY BUD¯ETU PAÑSTWA ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
750.75011.235
750.75011
750

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zlecanych
jednostkom samorz¹du terytorialnego
Urzêdy wojewódzkie
Administracja publiczna

Planowane
dochody
3.
13.000,00
13.000,00
13.000,00

Dochody z tytu³u op³at za wydane dowody osobiste podlegaj¹ w ca³oci odprowadzeniu na rachunek Wielkopolskiego Urzêdu
Wojewódzkiego w Poznaniu
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE ZE RODKÓW BUD¯ETU GMINY
NOWE MIASTO N/WART¥ DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
921.92109.2550
921.92109
921.92116.2550
921.92116
921

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacje podmiotowe z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane
wydatki
3.
165.780,00
165.780,00
222.507,00
222.507,00
388.287,00

Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOTACJE CELOWE UDZIELONE ZE RODKÓW BUD¯ETU GMINY
NOWE MIASTO N/WART¥ DLA STOWARZYSZEÑ W 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
853.85395.2820
853.85395
853

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Pomocy "Kr¹g")
Pozosta³a dzia³alnoæ
Opieka spo³eczna

Planowane wydatki
3.
3.000,00
3.000,00
3.000,00

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY NOWE MIASTO N/WART¥
Klasyfikacja
bud¿etowa

Treæ

Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kanalizacja sanitarna wraz z przy³¹czami
sanitarnymi i energetycznymi w
miejscowociach Chocicza, Teresa, której
celem jest skanalizowanie w miejscowoci
Chocicza ulicy remskiej, W¹skiej, Polnej,
010.01010.6050 Akacjowej oraz skanalizowanie miejscowoci
Teresa, co pozwoli dostarczaæ cieki z tych
miejscowoci do istniej¹cej oczyszczalni
cieków w Chociczy.
Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ ten
program bêdzie Urz¹d Gminy w Nowym
Miecie n/Wart¹.

Planowane wydatki
w 2003 r.

1.056.383,00

Planowane wydatki
w 2004t.

0,00

£¹czne nak³ady
inwestycyjne

1.056.383,00
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Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowoci Boguszyn którego celem jest
skanalizowanie w miejscowoci Boguszyn ulicy
Kolnickiej, Wiejskiej, Lenej, co pozwoli
010.01010.6050
dostarczaæ cieki z tej miejscowoci do
istniej¹cej oczyszczalni cieków w Chociczy.
Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ ten
program bêdzie Urz¹d Gminy w Nowym
Miecie n/Wart¹.
010.01010
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
010
Rolnictwo i ³owiectwo

20.000,00

500.000,00

520.000,00

1.076.383,00
1.076.383,00

500.000,00
500.000,00

1.576.383,00
1.576.383,00

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH W 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
600.60016.069
600.60016.4300
600.60016
600
854.85401.083
854.85401.4220
854.85401
854
853.85303.096
853.85303.4210
853.85303.4300
853.85303
853

Nazwa dzia³u, rozdzia³u, paragrafu
2.
Wp³ywy z ró¿n. op³at (op³aty za zajêcie pasa drogi)
Zakup us³ug pozosta³ych
Drogi publiczne gminne
Transport i ³¹cznoæ
Wp³ywy z us³ug
Zakup rodków ¿ywnoci
wietlice szkolne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Orodki wsparcia
Opieka spo³eczna
Razem:

Planowane
przychody
3.
2.000,00

Planowane
wydatki
4.

2.000,00
2.000,00
141.215,00
141.215,00
141.215,00

2.000,00
2.000,00
2.000,00
141.215,00
141.215,00
141.215,00

8.500,00

8.500,00
8.500,00
151.715,00

2.500,00
6.000,00
8.500,00
8.500,00
151.715,00

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

£¥CZNA KWOTA D£UGU GMINY NOWE MIASTO N/WART¥ NA KONIEC ROKU 2003

Rok

2003

Po¿yczka
A
300.000,00
300.000,00

Sp³ata po¿yczki
i odsetek

Pozosta³e
zobowi¹zania

B

C
0,00

0,00

Razem
(kol.A+B+C)
D
300.000,00
300.000,00

Plan dochodów
E
13.243.037,00
13.243.037,00

Stosunek %
zobowi¹zañ do
dochodów
(kol.D/E*100)
2,27%
2,27%
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Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2003 R.
Wyszczególnienie
Stan rodków obrotowych na pocz¹tku 2003 roku
Przychody
Wydatki
Stan rodków obrotowych na koniec 2003 r.

Kwota
20.956,77 z³
25.000,00 z³
45.000,00 z³
956,77 z³

Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y Nr III/21/2002
Rady Gminy Nowe Miasto n/Wart¹
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY NOWE MIASTO N/WART¥ W 2003 R.
Klasyfikacja
bud¿etowa
1.
952
957
992

Nazwa paragrafu
2.
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym
Nadwy¿ki z lat ubieg³ych
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

Planowane
przychody
3.

Planowane
rozchody
4.

300.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00
0,00

167
UCHWA£A Nr III/22/02 RADY GMINY NOWE MIASTO NAD WART¥
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków
Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 ze zmianami) w zwi¹zku
z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z zmianami) Rada Gminy Nowe Miasto nad
Wart¹ uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie Gminy Nowe Miasto nad Wart¹
w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Nowe Miasto nad Wart¹.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Czes³aw Jarecki
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr III/22/02
Rady Gminy Nowe Miasto nad Wart¹
z dnia 31 grudnia 2002 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA CIEKÓW NA TERENIE GMINY NOWE MIASTO NAD WART¥
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodê oraz zbiorowego odprowadzania cieków realizowanych przez przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê lub
zbiorowego odprowadzania cieków oraz gminn¹ jednostkê
organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej zwanych
dalej Przedsiêbiorstwem.

4. Na wniosek w³aciciela lub zarz¹dcy budynku wielolokalowego, o którym mowa w ust. 3 Przedsiêbiorstwo zawiera
umowy z korzystaj¹cymi z lokali osobami, je¿eli s¹ spe³nione
³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:
a) wszystkie lokale wyposa¿one sa w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowi¹zuj¹cymi warunkami
technicznymi w sposób uzgodniony z Przedsiêbiorstwem,
b) mo¿liwy jest jednoczesny odczyt wodomierzy,

2. Poprzez zbiorowe zaopatrzenie w wodê rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na ujmowaniu,
uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

c) wnioskodawca ustala sposób rozliczeñ ró¿nic wskazañ
miêdzy wodomierzem g³ównym a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz ich utrzymania
co winien udokumentowaæ stosownymi zgodami
lokatorów,

3. Przez zbiorowe odprowadzenie cieków rozumie siê
dzia³alnoæ Przedsiêbiorstwa polegaj¹c¹ na odprowadzeniu
i oczyszczeniu cieków.

d) uzgodniony zosta³ przez strony sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zak³ócenia dostaw
w pozosta³ych lokalach.

4. Ilekroæ w regulaminie niniejszym u¿ywa siê okrelenia
ustawa nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747ze zm.).

5. Przedsiêbiorstwo mo¿e zawrzeæ umowê, w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, z korzystaj¹cymi z lokali
z osobami, o których mowa w ust. 2 i 3 równie¿ w przypadku,
gdy nie s¹ spe³nione warunki, o których mowa w ust. 4.

§2. Odbiorc¹ us³ug w znaczeniu niniejszego regulaminu
jest ka¿dy, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo-kanalizacyjnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego
odprowadzenia cieków na podstawie zawartej umowy zwany dalej Odbiorc¹.

§6. 1. Umowa mo¿e byæ zawarta na czas nieokrelony lub
okrelony.

§3. Przedsiêbiorstwo wykonuje swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o zezwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków udzielone
decyzj¹ Wójta Gminy.
§4. Dostarczanie wody lub odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie umowy o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków zawartej miêdzy Przedsiêbiorstwem
a Odbiorc¹.
ROZDZIA£ II
Zawieranie umów
§5. 1. Zawarcie umowy nastêpuje na pisemny wniosek
osoby, której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci.
2. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczona woda lub, z której maj¹ byæ odprowadzone cieki, albo z osob¹, która korzysta z nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym.
3. Je¿eli nieruchomoæ zabudowana jest budynkami wielolokalowymi, umowa zawierana jest z w³acicielem budynku
lub zarz¹dc¹ nieruchomoci wspólnej.

2. Umowa winna okrelaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania
w przypadkach okrelonych przepisami Kodeksu cywilnego
oraz art. 8 ustawy.
3. Umowa zawarta na czas nieokrelony winna dopuszczaæ mo¿liwoæ jej rozwi¹zania przez Odbiorcê za wypowiedzeniem lub na zgodny wniosek stron.
4. Rozwi¹zanie lub wyganiêcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Przedsiêbiorstwo rodków technicznych
uniemo¿liwiaj¹cych korzystanie z us³ug.
§7. Umowa, o której mowa w §5 ust. 1 winna zawieraæ
w szczególnoci postanowienia dotycz¹ce:
1) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych lub
kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,
2) sposobu i terminów wzajemnych rozliczeñ,
3) praw i obowi¹zków stron umowy,
4) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
5) ustaleñ zawartych w zezwoleniu, o którym mowa art. 18
ustawy,
6) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymanie warunków umowy, w tym
warunków jej wypowiedzenia.
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§8. W umowach dotycz¹cych odprowadzania cieków
Przedsiêbiorstwo uwzglêdnia postanowienia wynikaj¹ce
z rozporz¹dzenia ministra do spraw gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej wydanego na podstawie art. 11 ustawy.
ROZDZIA£ III
Obowi¹zki Przedsiêbiorstwa
§9. 1. Przedsiêbiorstwo zapewnia niezawodnoæ posiadanych urz¹dzeñ wodoci¹gowo-kanalizacyjnych do realizacji
dostaw wody w wymaganej iloci i pod odpowiednim cinieniem oraz dostawy wody i odprowadzania cieków w sposób
ci¹g³y i niezawodny.
2. Minimaln¹ iloæ dostarczanej wody strony winny
okreliæ w umowie.
3. Wymagane cinienie wody okrelaj¹ przepisy w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki.
4. Woda do picia i na potrzeby gospodarcze winna odpowiadaæ jakociowo wymaganiom ustalonym przez ministra
zdrowia.
§10. 1. Przedsiêbiorstwo obowi¹zane jest do zapewnienia prawid³owej eksploatacji sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej.
2. Przedsiêbiorstwo jest obowi¹zane do informowania
Wójta o jakoci wody przeznaczonej do spo¿ycia przez ludzi
dwa razy w roku.
§11. W razie przerwy w dostawie wody przekraczaj¹cej 12
godzin Przedsiêbiorstwo powinno zapewniæ zastêpczy punkt
poboru wody i poinformowaæ Odbiorê o jego lokalizacji.
§12. O planowanych przerwach lub zak³óceniach w dostawie wody oraz przewidywanym obni¿eniu jej jakoci Przedsiêbiorstwo powinno poinformowaæ odbiorców w sposób zwyczajowo przyjêty co najmniej na dwa dni przed planowanym
terminem.
§13. 1. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do zainstalowania i utrzymania u Odbiorcy wodomierza g³ównego ³¹cznie
z jego legalizacj¹ za wyj¹tkiem wodomierzy do czasowego
wykorzystania oraz wodomierzy sprzê¿onych dla celów ppo¿.
2. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, jak równie¿
miejscem rozdzia³u sieci i instalacji wewnêtrznej oraz
miejscem sprawdzania jakoci dostarczanej wody.
ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ
§14. Rozliczenie za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków s¹ prowadzone przez Przedsiêbiorstwo z odbiorcami us³ug na podstawie okrelonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczanej wody
i odprowadzonych cieków.

§15. 1. Iloæ dostarczonej wody ustala siê na podstawie
odczytu wodomierza g³ównego.
2. W przypadku zawarcia umowy z u¿ytkownikami lokali
w budynkach wielolokalowych iloæ dostarczanej wody ustala
siê na podstawie zainstalowanych tam wodomierzy, z uwzglêdnieniem ró¿nicy wynikaj¹cej pomiêdzy odczytem na wodomierzu g³ównym a sum¹ odczytów z wodomierzy lokalowych.
Legalizacja wodomierzy lokalowych nale¿y do w³acicieli lub
najemców lokali.
§16. W przypadku braku wodomierza iloæ zu¿ytej wody
okrela siê na podstawie przeciêtnych norm zu¿ycia
okrelonych zgodnie z odrêbnymi przepisami.
§17. W przypadku awarii wodomierza stosuje siê rednie
zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy analogicznego okresu roku
poprzedniego, a w przypadku braku danych przeciêtne normy
zu¿ycia.
§18. 1. Iloæ odprowadzanych cieków ustala siê na
podstawie wskazañ urz¹dzeñ pomiarowych.
2. W razie braku urz¹dzeñ pomiarowych iloci odprowadzanych cieków ustala siê jako iloæ dostarczanej wody przez
Przedsiêbiorstwo z uwzglêdnieniem poboru wody z innych
róde³.
§19. W rozliczeniach iloci odprowadzanych cieków iloæ
bezpowrotnie zu¿ytej wody uwzglêdnia siê wy³¹cznie w przypadkach, gdy wielkoæ jej zu¿ycia na ten cel ustalona jest na
podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego
na koszt dostarczaj¹cego cieki.
§20. 1. Strony okrelaj¹ w umowie okres obrachunkowy
oraz skutki niedotrzymania terminu zap³aty jak równie¿
sposób uiszczania op³at.
2. Wniesienie przez odbiorcê reklamacji nie wstrzymuje
obowi¹zku uregulowania nale¿noci.
3. Je¿eli odbiorca wody opónia siê z p³aceniem nale¿noci za wodê przez co najmniej 2 okresy rozliczeniowe Przedsiêbiorstwo ma prawo do rozwi¹zania umowy za wypowiedzeniem, po uprzednim pisemnym upomnieniu, zawieraj¹cym dodatkowy 7-dniowy termin do sp³aty zaleg³oci wraz
z odsetkami oraz uprzedzenie o mo¿liwoci wypowiedzenia
umowy. Koszty wysy³anych upomnieñ obci¹¿aj¹ odbiorcê
wody.
4. Wznowienie dostawy wody poprzez otwarcie przy³¹cza
nastêpuje po przedstawieniu przez odbiorcê pisemnego dowodu uiszczenia nale¿nych kwot wraz z odsetkami ustawowymi, op³aceniu kosztów poniesionych przez Przedsiêbiorstwo
zwi¹zanych z zamkniêciem i ponownym otwarciem przy³¹cza
oraz po zawarciu umowy.
§21. Przy rozliczeniach z odbiorcami Przedsiêbiorstwo
obowi¹zane jest stosowaæ taryfê zatwierdzon¹ uchwa³¹ rady
gminy b¹d wprowadzon¹ w trybie art. 24 ust. 8 ustawy.
§22. Taryfa wymaga og³oszenia w miejscowej prasie, co
najmniej na 7 dni przed wejciem jej w ¿ycie.
§23. 1. Taryfa obowi¹zuje przez 1 rok.
2. Zmiana taryfy nie wymaga zmiany
o dostarczenie wody i odprowadzanie cieków.

umowy
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§24. Za wodê:
a) pobran¹ z publicznych studni i zdrojów ulicznych,
b) zu¿yt¹ do zasilania publicznych fontann i na cele
przeciwpo¿arowe,
c) zu¿yt¹ do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów
zielonych, Przedsiêbiorstwo obci¹¿a gminê na podstawie
cen i stawek ustalonych w taryfie.

3. W przypadku wyst¹pienia awarii na przy³¹czu Odbiorca powinien niezw³ocznie przyst¹piæ do naprawy awarii, je¿eli
tego nie uczyni Przedsiêbiorstwo wezwie Odbiorcê do natychmiastowego usuniêcia awarii a w przypadku braku realizacji
mo¿e dokonaæ naprawy awarii na koszt Odbiorcy. Odbiór
przy³¹cza po awarii podlega zatwierdzeniu przez
Przedsiêbiorstwo.
ROZDZIA£ VI

ROZDZIA£ V
Warunki przy³¹czenia do sieci
§25. 1. Przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej odbywa siê na wniosek osoby
ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. Wzór wniosku ustala Przedsiêbiorstwo i okrela go
za³¹cznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do wniosku,
ubiegaj¹cy siê o przy³¹czenie do sieci za³¹cza:
a) dokument potwierdzaj¹cy tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, której dotyczy wniosek,
b) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹, okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoci wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenu.
3. Przedsiêbiorstwo po otrzymaniu wniosku wydaje warunki techniczne na przy³¹czenie nieruchomoci w terminie
do 30 dni od otrzymania wniosku.
4. Warunkiem przyst¹pienia do wykonania robót przy³¹czeniowych jest wczeniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z Przedsiêbiorstwem w terminie 30 dni od otrzymania
dokumentacji.
5. Przed podpisaniem umowy na dostawê wody lub
odprowadzenie cieków Przedsiêbiorstwo dokonuje odbioru
wykonanego przy³¹cza pod k¹tem spe³nienia warunków
technicznych.
6. Przedsiêbiorstwo rozpoczyna dostawê wody lub
odprowadzanie cieków nie póniej ni¿ w ci¹gu 7 dni od dnia
podpisania umowy lub w terminie uzgodnionym z Odbiorc¹.
§26. Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci oraz studni
wodomierzowej lub pomieszczeñ przewidzianych do lokalizacji wodomierza g³ównego jak równie¿ urz¹dzeñ pomiarowych
odprowadzanych cieków zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej.
§27. 1. Je¿eli umowa o dostarczenie wody lub odprowadzenie cieków nie stanowi inaczej odbiorca odpowiada za
zapewnienie niezawodnego dzia³ania posiadanych instalacji
przy³¹czy wodoci¹gowych lub instalacji i przy³¹czy kanalizacyjnych z urz¹dzeniem pomiarowym w³¹cznie.
2. Wodomierze poza wodomierzem g³ównym s¹ czêci¹
instalacji wewnêtrznej i ich monta¿ oraz legalizacja obci¹¿a
Odbiorcê.

Obs³uga i prawa odbiorcy us³ug.
§28. Przedsiêbiorstwo winno zapewniæ odbiorcom nale¿yty poziom us³ug, a w szczególnoci winno wyodrêbniæ
stanowisko pracy do spraw obs³ugi klienta.
§29. Przedsiêbiorstwo zobowi¹zane jest do udzielania na
¿yczenie klienta lub z w³asnej inicjatywy pe³nej informacji
dotycz¹cej realizacji us³ugi a przede wszystkim informacji
taryfowych.
§30. Przedsiêbiorstwo winno reagowaæ mo¿liwie niezw³ocznie na zg³oszone reklamacje nie d³u¿ej jednak ni¿
w ci¹gu 14 dni.
§31. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiêbiorstwo
lub organ Inspekcji Sanitarnej obni¿enia jakoci dostarczanej
wody Odbiorca ma prawo ¿¹daæ upustu na zasadach
okrelonych w umowie.
§32. O przewidywanych zak³óceniach w realizacji us³ug
zaopatrzenia w wodê lub odprowadzania cieków Przedsiêbiorstwo winno uprzedziæ odbiorców w sposób zwyczajowo
przyjêty.
ROZDZIA£ VII
Prawa Przedsiêbiorstwa
§33. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ przy³¹czenia
do sieci jeli przy³¹cze zosta³o wykonane bez uzyskania zgody
Przedsiêbiorstwa b¹d zosta³o wykonane niezgodnie
z wydanymi warunkami technicznymi.
§34. Przedsiêbiorstwo ma prawo odmówiæ zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzenie cieków, gdy wnioskodawca nie spe³ni warunków okrelonych w ustawie.
§35. Przedsiêbiorstwo mo¿e odci¹æ dostawê wody lub
zamkn¹æ przy³¹cze kanalizacyjne w przypadkach i na
warunkach okrelonych w ustawie.
§36. Przedsiêbiorstwo mo¿e odmówiæ ponownego zawarcia umowy na dostawê wody lub odprowadzanie cieków,
jeli nie zosta³y usuniête przeszkody bêd¹ce przyczyn¹
zaniechania wiadczenia us³ug.
§37. Uprawnieni przedstawiciele Przedsiêbiorstwa maj¹
prawo wstêpu na teren nieruchomoci lub do pomieszczeñ
ka¿dego, kto korzysta z us³ug, w celu przeprowadzenia kontroli urz¹dzenia pomiarowego, wodomierza g³ównego lub
wodomierzy zainstalowanych w lokalach i dokonania odczytu
ich wskazania, dokonania badañ i pomiarów, przeprowadze-
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nia przegl¹du i napraw urz¹dzeñ posiadanych przez Przedsiêbiorstwo, a tak¿e sprawdzenia iloci i jakoci wprowadzanych
cieków.
ROZDZIA£ VIII
Obowi¹zki odbiorców us³ug.
§38. Zamierzaj¹cy korzystaæ z us³ug zaopatrzenia w wodê
lub odprowadzania cieków winien wyst¹piæ z pisemnym
wnioskiem o zawarcie umowy do Przedsiêbiorstwa.
§39. Odbiorca winien zapewniæ niezawodne dzia³anie wodomierzy i urz¹dzeñ pomiarowych poprzez ich odpowiednie
zabezpieczenie przed uszkodzeniem mechanicznym lub skutkami niskich temperatur a tak¿e prawid³owe utrzymanie studzienki czy te¿ pomieszczenia, w którym s¹ zamontowane
oraz przed dostêpem osób nieuprawnionych.
§40. Odbiorca us³ug zobowi¹zany jest
wego powiadomienia Przedsiêbiorstwa o
dzonych uszkodzeniach wodomierza
urz¹dzenia pomiarowego w tym zerwanie
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do natychmiastowszelkich stwierg³ównego lub
plomby.

§41. Odbiorca zobowi¹zany jest do powiadomienia Przedsiêbiorstwa na pimie o zmianach w³asnociowych nieruchomoci lub zmianach u¿ytkownika lokalu.
§42. Odbiorca winien powiadomiæ Przedsiêbiorstwo
o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnêtrznej,
które mog¹ mieæ wp³yw na dzia³anie sieci.
§43. Dostarczaj¹cy cieki zobowi¹zany jest do natychmiastowego powiadomienia Przedsiêbiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakoci cieków odbiegaj¹cych od
warunków umowy.
§44. Odbiorca jest zobowi¹zany do terminowego regulowania nale¿noci za dostawê wody i odprowadzanie cieków.

§45. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania
z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób
zgodny z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia
jakoci us³ug wiadczonych przez Przedsiêbiorstwo oraz nie
utrudniaj¹cy dzia³alnoci Przedsiêbiorstwa, a w szczególnoci
do:
1) u¿ytkowania instalacji wodoci¹gowej w sposób eliminuj¹cy mo¿liwoæ ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodoci¹gowej na skutek cofniêcia siê
wody z instalacji wodoci¹gowej, powrotu wody ciep³ej lub
wody z instalacji centralnego ogrzewania, i monta¿u
w tym celu zaworu zwrotnego,
2) u¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej,
3) poinformowania Przedsiêbiorstwa o w³asnych ujêciach
wody, w celu prawid³owego ustalania op³at za
odprowadzanie cieków,
4) zabrania siê lokalizacji budynków i budowli oraz nasadzania drzew i krzewów na sieciach wodoci¹gowych w pasie
o szerokoci 3 m, a na sieciach kanalizacyjnych w pasie
5 m.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§46. W sprawach nie objêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy prawa, a w szczególnoci ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 ze
zm.) wraz z przepisami wykonawczymi do niej.
§47. Przedsiêbiorstwo wodoci¹gowo-kanalizacyjne zobowi¹zane jest do bezp³atnego dostarczania niniejszego
regulaminu odbiorcom jego us³ug.
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UCHWA£A Nr IV/36/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie op³aty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 19, pkt
1, lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz.
84 z pón. zmianami) Rada Miejska Gminy Rakoniewice
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Wprowadza siê op³atê miejscow¹ za pobyt
w miejscowoci Kunica Zb¹ska.
2. Stawka op³aty miejscowej od jednej osoby wynosi
1,10 z³ dziennie.

2. W przypadku przed³u¿enia pobytu op³atê uiszcza siê
z góry za ten okres.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr III/26/2002 Rady Miejskiej Gminy
Rakoniewice z dnia 16 grudnia 2002 r.
§5. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia opublikowania.

§2. 1. Op³atê miejscow¹ uiszcza siê w dniu rozpoczêcia
pobytu za ca³y planowany okres przebywania w miejscowoci
objêtej op³at¹.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice
() Aleksandra Tomaszewska

169
UCHWA£A Nr IV/37/2002 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAKONIEWICE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia stawek op³aty administracyjnej
Na podstawie art. 18 ust. 2. pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 19. pkt
1, lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 9 poz.
84 z pón. zmianami), art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 1999 r. Dz.U. Nr 15
poz. 139 z pón. zm.) Rada Miejska Gminy Rakoniewice
uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê jednorazow¹ op³atê administracyjn¹
od czynnoci urzêdowych dokonywanych na terenie gminy,
nie objêtych przepisami o op³acie skarbowej:
1) za wydanie wypisu z planu zagospodarowania
przestrzennego
40,00 z³,

2) za wydanie wyrysu z planu zagospodarowania
przestrzennego
20,00 z³.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy.
§3. Traci moc uchwa³a Nr III/28/2002 Rady Miejskiej Gminy
Rakoniewice z dnia 16 grudnia 2002 r.
§4. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia opublikowania.
Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Gminy Rakoniewice
() Aleksandra Tomaszewska
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UCHWA£A Nr III/13/2002 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmian w Statucie Gminy Rogono
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984) Rada Miejska w Rogonie uchwala, co nastêpuje:

10) w §17 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

§1. W Statucie Gminy Rogono, stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXV/315/2001 Rady Miejskiej Rogona z dnia
23 sierpnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy
Rogona (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2001 r. Nr 112, poz.
2145) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

11) w §17 pkt 3 wyrazy  Przewodnicz¹cego Zarz¹du zastêpuje siê wyrazem Burmistrza, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:

1) w §2 skrela siê pkt 3,

2) ustalanie wynagrodzenia Burmistrza, stanowienie
o kierunkach jego dzia³ania oraz przyjmowanie
sprawozdañ z dzia³alnoci,

3) powo³ywanie i odwo³ywanie Skarbnika Gminy,
który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu oraz
Sekretarza Gminy  na wniosek Burmistrza,

2) w §2 pkt 4 i 5 otrzymuj¹ numeracjê odpowiednio pkt 3
i 4,

12) w §17 pkt 4 wyraz Zarz¹dowi zastêpuje siê wyrazem
Burmistrzowi, przepis otrzymuje nowe brzmienie:

3) w §7 ust. 1 pkt 7 wyraz mieszkalnego zastêpuje siê
wyrazem mieszkaniowego, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:

4) uchwalanie bud¿etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud¿etu oraz podejmowanie
uchwa³ w sprawie udzielenia lub nie udzielenia
absolutorium Burmistrzowi z tego tytu³u,

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
4) w §7 pkt 14 po przecinku dodaje siê wyrazy  w tym
wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, przepis otrzymuje nowe brzmienie:
14) porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli
oraz ochrony przeciwpo¿arowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposa¿enia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
5) w §7 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu:
1a. Ustawy szczególne okrelaj¹, które zadania
w³asne gminy maj¹ charakter obowi¹zkowy,
6) w §8 dodaje siê ust. 3 w brzmieniu:
3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym
wykonywania przez gminê zadañ o charakterze
u¿ytecznoci publicznej okrela ustawa o gospodarce
komunalnej,
7) w §11 pkt 2 wyrazy Zarz¹d Miejski zastêpuje siê wyrazem Burmistrz,
8) w §15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Uchwa³y Rady Miejskiej zapadaj¹ zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej po³owy ustawowego sk³adu Rady w g³osowaniu jawnym, chyba ¿e
ustawa stanowi inaczej,
9) w §15 ust. 2 skrela siê wyrazy: lub cz³onek Zarz¹du,
przepis otrzymuje nowe brzmienie:
 2. Radny nie mo¿e braæ udzia³u w g³osowaniu, je¿eli
dotyczy ono jego interesu prawnego,

13) w §18 dodaje siê ust. 5 w brzmieniu:
5. Rada Miejska na pocz¹tku kadencji ustala liczbê
wiceprzewodnicz¹cych Rady,
14) w §19 skrela siê ust. 4,
15) w §20 skrela siê wyraz wyznaczony, przepis otrzymuje
nowe brzmienie:
Przewodnicz¹cy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci Wiceprzewodnicz¹cy, w szczególnoci:,
16) w §23 ust. 4 po wyrazie Rady stawia siê kropkê
i wykrela pozosta³¹ czêæ zdania, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:
4.Cz³onkiem Komisji Rewizyjnej nie mog¹ byæ radni
pe³ni¹cy funkcje Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
17) §24 otrzymuje brzmienie:
Obs³ugê Rady zapewnia Burmistrz wskazuj¹c stanowisko zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym
Urzêdu,
18) w §27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Przed przyst¹pieniem do wykonywania mandatu
radni sk³adaj¹ lubowanie: Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubujê uroczycie obowi¹zki radnego sprawowaæ godnie, rzetelnie i uczciwie, maj¹c na wzglêdzie dobro mojej gminy i jej
mieszkañców,
19) w §30 skrela siê ust. 2,
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25) dodaje siê §31a w brzmieniu:
Radny jest zobowi¹zany z³o¿yæ owiadczenie o swoim stanie maj¹tkowym wed³ug wzoru okrelonego
w odrêbnych przepisach,
26) tytu³ rozdzia³u VI otrzymuje brzmienie Burmistrz,
27) rozdzia³ VI otrzymuje brzmienie:
§32. 1. Burmistrz wybierany jest w wyborach powszechnych w trybie okrelonym w odrêbnej ustawie.
2. Kadencja Burmistrza rozpoczyna siê w dniu rozpoczêcia kadencji Rady lub wyboru go przez Radê
i up³ywa z dniem up³ywu kadencji Rady.
3. Objêcie obowi¹zków przez Burmistrza nastêpuje
z chwil¹ z³o¿enia wobec Rady lubowania o nastêpuj¹cej treci: Obejmuj¹c urz¹d burmistrza gminy, uroczycie lubujê, ¿e dochowam wiernoci prawu,
a powierzony mi urz¹d sprawowaæ bêdê tylko dla
dobra publicznego i pomylnoci mieszkañców
gminy.
lubowanie mo¿e byæ z³o¿one z dodaniem zdania:
Tak mi dopomó¿ Bóg.
§33. Wyganiêcie mandatu burmistrza nastêpuje
wskutek zdarzeñ okrelonych w art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 20 czerwca 2002 roku o bezporednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta.
§34. 1. Burmistrz wykonuje uchwa³y Rady i zadania
Gminy okrelone przepisami prawa.
2. Burmistrz w szczególnoci:
1) przygotowuje projekty uchwa³ Rady,
2) okrela sposób wykonywania uchwa³,
3) gospodaruje mieniem komunalnym,
4) wykonuje bud¿et,
5) zatrudnia i zwalnia kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych,
6) przedk³ada wnioski o zwo³anie sesji Rady,
7) przedk³ada Radzie sprawozdania z dzia³alnoci
finansowej,
8) wspó³dzia³a w interesie Gminy z instytucjami
znajduj¹cymi siê na jej terenie,
9) udziela kierownikom jednostek organizacyjnych pozostaj¹cym w strukturze Gminy pe³nomocnictw do
zarz¹dzania mieniem tych jednostek oraz udziela zgody na czynnoci wykraczaj¹ce poza udzielone
pe³nomocnictwa,
10) informuje mieszkañców Gminy o za³o¿eniach projektu bud¿etu, kierunkach polityki spo³ecznej, gospodarczej oraz wykorzystaniu rodków bud¿etowych,
11) og³asza w imieniu Gminy przetargi i powo³uje
komisje przetargowe,
12) udziela po¿yczek i gwarancji oraz zaci¹ga zobowi¹zania w granicach okrelonych przez Radê,

13) opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi¹ oraz og³asza i odwo³uje alarm przeciwpowodziowy,
14) zarz¹dza ewakuacjê z obszarów bezporednio zagro¿onych w przypadku wprowadzenia stanu klêski
¿ywio³owej i wykonuje inne dzia³ania okrelone
w odrêbnych przepisach.
§35. Burmistrz kieruje bie¿¹cymi sprawami Gminy oraz
reprezentuje j¹ na zewn¹trz i wydaje decyzje administracyjne z zakresu administracji publicznej o ile
przepisy szczególne nie stanowi¹ inaczej.
§36. 1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy
Urzêdu i nim kieruje.
2. W drodze zarz¹dzenia Burmistrz nadaje Urzêdowi
Regulamin Organizacyjny.
3. Burmistrz jest zwierzchnikiem s³u¿bowym pracowników Urzêdu oraz kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych.
4. Burmistrz w drodze zarz¹dzenia powo³uje oraz
odwo³uje swego zastêpcê.
5. Burmistrz mo¿e powierzyæ prowadzenie okrelonych spraw Gminy w swoim imieniu Zastêpcy
Burmistrza lub Sekretarzowi Gminy.
28) §48 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Pracownikiem samorz¹dowym z wyboru jest
Burmistrz.
29) w §48 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
Do dokonywania czynnoci z zakresu stosunku pracy
z pracownikami, których stosunek pracy nawi¹zany
jest na podstawie powo³ania w³aciwy jest Burmistrz,
30) w §49 ust. 1 wyrazy kierowników referatów zastêpuje
siê wyrazami pracowników na kierowniczych
stanowiskach, przepis otrzymuje nowe brzmienie:
1. Mianowanie jako forma nawi¹zania stosunku pracy
z pracownikami Urzêdu Miejskiego jest stosowana
wobec pracowników na kierowniczych stanowiskach,
mo¿e byæ stosowana równie¿ wobec pracowników
zajmuj¹cych stanowiska inspektora i podinspektora.
31) w §50 w ust. 1 po wyrazie wobec dodaje siê wyrazy
Zastêpcy Burmistrza oraz przecinek, przepis otrzymuje
nowe brzmienie:
1.Powo³anie jako forma nawi¹zania stosunku pracy
z pracownikami Urzêdu Miejskiego, jest stosowana
wobec Zastêpcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika i Zastêpcy Kierownika Urzêdu
Stanu Cywilnego,
32) w §50 w ust. 2 wyrazy przewodnicz¹cego Zarz¹du
zastêpuje siê wyrazem Burmistrza, przepis otrzymuje
nowe brzmienie:
Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy, który jest g³ównym ksiêgowym bud¿etu s¹ powo³ywani przez Radê
na wniosek Burmistrza.
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33) w §50 w ust. 3 po wyrazie odwo³anie dodaje siê wyrazy
Zastêpcy Burmistrza, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:

2. Realizacja uprawnieñ okrelonych w ust. 1 mo¿e siê
odbywaæ wy³¹cznie w Urzêdzie Miejskim i w asycie
pracownika Urzêdu.

3.Odwo³anie Zastêpcy Burmistrza, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy, Kierownika i Zastêpcy Kierownika Urzêdu Stanu Cywilnego dokonywane jest w trybie
dla ich powo³ania,

§4. 1. Obywatele mog¹ ¿¹daæ uwierzytelnienia sporz¹dzonych przez siebie notatek z dokumentów okrelonych w §2, ich fotografii oraz odbitek
kserograficznych.

34) w §61 w ust. 5 po wyrazie organizacyjnych stawia siê
kropkê i wykrela pozosta³¹ czêæ zdania, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:

2. Czynnoci, o których mowa w ust. 1 wykonywane
s¹ odp³atnie wed³ug stawek okrelonych w przepisach
o op³acie skarbowej.

5.Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do kierowników gminnych
jednostek organizacyjnych.

§5. Uprawnienia obywateli okrelone w §2 nie maj¹
zastosowania:

35) §63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
Owiadczeniewoli w imieniu Gminy w zakresie
zarz¹du mieniem sk³ada jednoosobowo Burmistrz albo
dzia³aj¹cy na podstawie jego upowa¿nienia Zastêpca
Burmistrza samodzielnie albo wraz z inn¹
upowa¿nion¹ przez Burmistrza osob¹,

1) w przypadku wy³¹czenia  na podstawie przepisów
 jawnoci,
2) gdy informacje publiczne stanowi¹ prawem
chronione tajemnice,

36) w §63 skrela siê ust. 2,

3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu
administracji publicznej, o ile przepisy nie stanowi¹
inaczej ni¿ art. 73 Kodeksu Postêpowania
Administracyjnego.

37) w §63 dotychczasowe ust. 3,4 i 5 otrzymuj¹ numeracjê
odpowiednio 2,3 i 4,

§6. Obywatele maj¹ prawo wstêpu na sesje Rady
Miejskiej i posiedzenia Komisji Rady.

38) u¿yty w §13 ust. 1 i 2, §17 pkt 9 lit. a, b, d, g, i, §17 pkt
10, §23 ust. 2, §52 ust. 3c, §58, §59, §60 ust. 2, §61 ust.
3 i 4, §63 ust. 5, §64 ust. 2 i 3, §66 ust. 3,4 i 6, §68 ust.
1 i 2, §69 ust. 2 Statutu w ró¿nej liczbie i przypadku
wyraz  Zarz¹d zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej
liczbie i przypadku wyrazem Burmistrz,

O terminach i porz¹dku obrad sesji Rady, posiedzeniach Komisji ka¿dorazowo informowane s¹ lokalne
media, jak równie¿ wywieszane s¹ w tej sprawie
informacje na tablicy og³oszeñ Urzêdu.

39) §§48-74 otrzymuj¹ numeracjê odpowiednio §§37-63.
§2. Za³¹cznik Nr 3 do Statutu Gminy Rogono otrzymuje
brzmienie:
Zasady dostêpu i korzystania przez obywateli
z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza:
§1. Obywatelom udostêpnia
okrelone w ustawach.

siê

dokumenty

§2. 1. Protoko³y z posiedzeñ Rady i Komisji Rady
podlegaj¹ udostêpnieniu po ich formalnym przyjêciu 
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa i Statutem.
2. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady i Komisji udostêpnia siê w Biurze Rady Miejskiej, a dokumenty
z zakresu dzia³ania Burmistrza udostêpnia siê w merytorycznie w³aciwych komórkach organizacyjnych Urzêdu Miejskiego, w dniach i godzinach przyjmowania
interesantów.
3. Dokumenty z zakresu dzia³ania Rady Miejskiej
i Burmistrza udostêpnia siê równie¿ na stronie internetowej Gminy.
§3. 1. Z dokumentów wymienionych w §2 obywatele
mog¹ sporz¹dzaæ notatki, odpisy, wyci¹gi,
fotografowaæ je i kopiowaæ.

§3. W za³¹czniku Nr 4 do Statutu Gminy Rogono 
Regulamin Rady Miejskiej Rogona wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w tytule wyrazy Regulamin Rady Miejskiej Rogona
zastêpuje siê wyrazami Regulamin Rady Miejskiej
w Rogonie,
2) w §2 ust. 1 wyrazy Zarz¹d wykonuj¹cy zastêpuje siê
wyrazami Burmistrza wykonuj¹cego, przepis otrzymuje
nowe brzmienie:
1. Rada dzia³a na sesjach, poprzez swoje komisje oraz
przez Burmistrza wykonuj¹cego jej uchwa³y,
3) w §5 wyraz Wiceprzewodnicz¹cymi zastêpuje siê wyrazem Wiceprzewodnicz¹cym, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:
Sesje Rady przygotowuje Przewodnicz¹cy wspólnie
Wiceprzewodnicz¹cym.,
4) w §6 ust. 1 skrela siê wyrazy wyznaczony przez niego,
przepis otrzymuje nowe brzmienie: 
1. Sesje zwyczajne zwo³uje Przewodnicz¹cy lub Wiceprzewodnicz¹cy, w miarê potrzeby nie rzadziej ni¿ raz
na kwarta³, ustalaj¹c porz¹dek obrad, miejsce, dzieñ
i godzinê sesji.,
5) w §7 ust. 3 po wyrazie ni¿ dodaje siê literê w, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

Poz. 170

 896 

3. Sesja zwo³ana w trybie okrelonym w ust. 1 winna
odbyæ siê nie póniej ni¿ w ci¹gu 30 dni od dnia
z³o¿enia wniosku.,
6) w §8 ust. 1 wyrazy cz³onkowie Zarz¹du zastêpuje siê
wyrazami Burmistrz lub jego Zastêpca, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
1.W sesji Rady uczestnicz¹  poza radnymi  Burmistrz lub jego Zastêpca, Sekretarz Gminy i Skarbnik
Gminy.,
7) w §11 ust. 4 wyrazy cz³onkowie Zarz¹du zastêpuje siê
wyrazami Burmistrz lub jego Zastêpca, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
4. W niejawnych czêciach sesji Rady mog¹ uczestniczyæ Burmistrz lub jego Zastêpca, Sekretarz Gminy
i Skarbnik Gminy oraz protokolant. Z uwagi na przedmiot obrad Rada mo¿e wyraziæ zgodê na udzia³ innych
osób.,
8) w §11 ust. 5 wyrazy cz³onkom Zarz¹du zastêpuje siê
wyrazem  Burmistrzowi, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:
5. Protoko³y z niejawnej czêci sesji s¹ udostêpniane
radnym,
Burmistrzowi
i
innym
osobom
uczestnicz¹cym w tej czêci sesji.,
9) w §13 ust. 1 wyrazy Rady Miejskiej Rogona zastêpuje
siê wyrazami Rady Miejskiej w Rogonie, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
2. Otwarcie sesji nastêpuje po wypowiedzeniu przez
Przewodnicz¹cego formu³y Otwieram ........ sesjê Rady
Miejskiej w Rogonie i trzykrotnym uderzeniu lask¹
przez Przewodnicz¹cego.,
10) w §13 ust. 3 skrela siê wyraz wyznaczony, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
3. W przypadku nieobecnoci Przewodnicz¹cego
zadania Przewodnicz¹cego wykonuje Wiceprzewodnicz¹cy.,
11) w §15 ust. 4 wyrazy je¿eli wnioskodawc¹ jest Zarz¹d,
a projekt uchwa³y zastêpuje siê wyrazem który, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
4. Na wniosek Burmistrza Przewodnicz¹cy Rady jest
obowi¹zany wprowadziæ do porz¹dku obrad najbli¿szej
sesji Rady projekt uchwa³y, który wp³yn¹³ do Przewodnicz¹cego Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczêcia sesji.,
12) w §16 ust. 1 pkt 5 wyrazy Przewodnicz¹cego Zarz¹du
o pracach Zarz¹du zastêpuje siê wyrazami Burmistrza
o pracach, przepis otrzymuje nowe brzmienie:
5) sprawozdanie Burmistrza o pracach w okresie
miêdzysesyjnym oraz z wykonania uchwa³ Rady,
13) w §16 skrela siê ust. 2,
14) w §17 ust. 3 wyraz pozosta³ych zastêpuje siê wyrazem
pozosta³ym, przepis otrzymuje nowe brzmienie:

3. W przypadku rozpatrywania projektu uchwa³y Przewodnicz¹cy obrad udziela g³osu referentowi projektu
uchwa³y, nastêpnie przedstawicielom komisji opiniuj¹cych ten projekt, przedstawicielom klubów radnych,
a w dalszej kolejnoci pozosta³ym dyskutantom.,
15) w §24 ust. 1 wyraz Rogona zastêpuje siê wyrazami 
w Rogonie, przepis otrzymuje nowe brzmienie:
1. Po wyczerpaniu porz¹dku obrad Przewodnicz¹cy
obrad koñczy sesjê, wypowiadaj¹c formu³ê zamykam
........ sesjê Rady Miejskiej w Rogonie i uderza
trzykrotnie lask¹ Przewodnicz¹cego.
16) w §46 pkt 3 wyrazy cz³onków Zarz¹du zastêpuje siê
wyrazem Burmistrza, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:
3) analizuj¹ dzia³alnoæ administracji i gospodarki
Gminy na podstawie sprawozdañ i informacji Burmistrza oraz kierowników podporz¹dkowanych mu
jednostek,
17) w §50 skrela siê wyraz wyznaczony, przepis otrzymuje
nowe brzmienie:
W przypadku niemo¿noci zwo³ania i uczestnictwa
w obradach komisji przez Przewodnicz¹cego i Wiceprzewodnicz¹cego posiedzenie mo¿e zwo³aæ i przewodniczyæ
mu
Przewodnicz¹cy
Rady
lub
Wiceprzewodnicz¹cy,
18) u¿yty w §2 ust. 2, §7 ust. 1, §20 ust. 1, §28 ust. 3, §29 ust.
3, §33 Regulaminu Rady Miejskiej Rogona w ró¿nej
liczbie i przypadku wyraz Zarz¹d zastêpuje siê u¿ytym
w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem Burmistrz.
§4. W za³¹czniku Nr 5 do Statutu Gminy Rogono 
Regulamin Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. Komisja sk³ada siê z Przewodnicz¹cego, Zastêpcy
Przewodnicz¹cego i jednego cz³onka Komisji wybranych sporód radnych uchwa³¹ Rady, podejmowan¹
zwyk³¹ wiêkszoci¹ g³osów w obecnoci co najmniej
po³owy sk³adu Rady,
2) w §5 ust. 3 skrela siê wyrazy radni bêd¹cy cz³onkami
Zarz¹du oraz radni zatrudnieni w ramach stosunku pracy
w gminnych jednostkach organizacyjnych, przepis
otrzymuje nowe brzmienie:
3. W sk³ad Komisji nie mog¹ byæ powo³ywani radni
pe³ni¹cy funkcjê Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej
i Wiceprzewodnicz¹cego Rady Miejskiej,
3) w §5 ust. 4 po wyrazie Rady stawia siê kropkê i wykrela
pozosta³¹ czêæ zdania, przepis otrzymuje nowe
brzmienie:
4. Cz³onkostwo w Komisji ustaje w przypadku wyganiêcia mandatu radnego, wyboru cz³onka Komisji na
Przewodnicz¹cego lub Wiceprzewodnicz¹cego Rady,
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4) w §8 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2 mog¹ byæ
zwo³ywane z w³asnej inicjatywy Przewodnicz¹cego
Komisji, a tak¿e na pisemny wniosek Przewodnicz¹cego Rady jak równie¿:
-

nie mniej ni¿ 1/3 sk³adu Rady,

-

nie mniej ni¿ 2 cz³onków Komisji.

§5. Skrela siê Za³¹cznik Nr 7 do Statutu Gminy Rogono
 Regulamin Zarz¹du Gminy Rogona.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Rogona.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

5) u¿yty w §1 ust. 1, 2, 3, 4 i 5 oraz §2 ust. 1 Regulaminu
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w ró¿nej liczbie i przypadku wyraz Zarz¹d zastêpuje siê u¿ytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem Burmistrz.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Roman Szuberski

171
UCHWA£A Nr IV/46/2002 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie bud¿etu gminy na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 110,
art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.
Nr 155 poz. 1014 ze zmianami) Rada Gminy Rokietnica
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê bud¿et na rok 2003 w wysokociach:
1. Dochody

17.971.956 z³

w tym:
-

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie
446.604 z³ (zgodnie z za³¹cznikami Nr 1, 5 i 5a do
uchwa³y).

2. Wydatki

17.305.494 z³

w tym:
-

wydatki na realizacjê zleconych zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 446.604 z³
(zgodnie z za³¹cznikami Nr 2, 5 i 5a do uchwa³y).

3. W wydatkach ustalonych w §1 pkt 2 wyodrêbnia siê:
a) wydatki bie¿¹ce w kwocie

10.009.494 z³

w tym, na:
- wynagrodzenia w kwocie

4.411.049 z³

- pochodne od wynagrodzeñ w kwocie 904.606 z³
- dotacje z bud¿etu w kwocie

435.500 z³

- wydatki na obs³ugê d³ugu w kwocie

536.297 z³

b) wydatki maj¹tkowe w kwocie 7.296.000 z³ (zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 2 do uchwa³y).
§2. Nadwy¿ka bud¿etu w wysokoci 666.462 z³ przeznaczona zostanie na sp³atê kredytów i po¿yczek (zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y).
§3. 1. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci do 1%
planowanych wydatków w kwocie
44.354 z³
oraz rezerwê celow¹ w owiacie zabezpieczaj¹c¹ rodki na
dzia³alnoæ bie¿¹c¹
122.090 z³
- rezerwê celow¹ na drogi w kwocie

7.000 z³

- rezerwê celow¹ na owietlenie dróg

7.000 z³

- rezerwê celow¹ dla przedszkola

7.000 z³

2. Tworzy siê rezerwê celow¹ na inwestycje przewidziane
w bud¿ecie w kwocie
50.000 z³
oraz
- rezerwê celow¹ na drogi

40.000 z³
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- rezerwê celow¹ na rozbudowê Gimnazjum w Napachaniu
35.000 z³

na realizacjê zadañ okrelonych w gminnym programie rozwi¹zywania problemów alkoholowych na kwotê 75.000 z³.

- rezerwê celow¹ na Halê Sportow¹

§10. Okrela siê plany przychodów i wydatków rodków
specjalnych (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10 do uchwa³y).

15.000 z³

§4. Ustala siê zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2003 roku, których wykaz zawiera za³¹cznik Nr 4 do
uchwa³y oraz zatwierdza zmiany w planie zadañ inwestycyjnych na lata 2001-2005 zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4a.
§5. Ustala siê dotacje podmiotowe dla instytucji kultury
w kwocie 351.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6 do uchwa³y).
§6. Ustala siê dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku w kwocie 69.500 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem Nr
7 do uchwa³y).
§7. Ustala siê wykaz jednostek samorz¹dowych otrzymuj¹cych dotacje celowe na zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ 15.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem Nr
8 do uchwa³y).
§8. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
w kwotach:
- przychody

70.000 z³,

- wydatki
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y).

70.000 z³,

§11. 1. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania
zmian w bud¿ecie tj. przeniesieñ wydatków pomiêdzy rozdzia³ami po przekazaniu pisemnej informacji Przewodnicz¹cemu
Komisji Finansów i paragrafami w ramach ka¿dego dzia³u
wystêpuj¹cego w bud¿ecie.
2. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania d³ugu oraz
sp³at zobowi¹zañ.
§12. Ustala siê kwotê w wysokoci 500.000 z³, do której
Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ kredyty i po¿yczki na
pokrycie deficytu wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego,
z tym, ¿e powy¿ej kwoty 250.000 z³ po zasiêgniêciu
pozytywnej opinii Komisji ds. bud¿etu.
§13. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2003
roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Witold Bajerlein

§9. Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê 75.000 z³ i wydatki

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 r.

PLANOWANE DOCHODY BUD¯ETOWE NA 2003 ROK
Dzia³
1
010

Rozdz.
2
01010

§
3

083
626
629

01022
01095
020

069
069

02095
075

Nazwa
4

Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wp³ywy z us³ug
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych
jednostek sektora finansów publicznych w tym: z NFOiGW w
Warszawie
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin powiatów,
samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz badania monitoringowe
pozosta³oci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t i
produktach pochodzenia zwierzêcego
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa
lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów w
podobnym charakterze

Plan 2003
5
4.448.500
4.347.000
3.000
1.500.000
2.844.000
1.500
1.500
100.000
100.000
1.000
1.000
1.000
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600

60004
60016

083
629

700

70005
047
075

710

077
092
71004
270

750

75011
201
75023
075
75095

083

751
75101
201
754

75414
201

756
75601
035
75615
031
032
033
034
050
091
75616
031
032
033
034
036
037
043
045
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Transport i ³¹cznoæ
Lokalny transport zbiorowy
Wp³ywy z us³ug
Drogi publiczne gminne
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin, powiatów,
samorz¹dów województw pozyskane z innych róde³
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
Pozosta³e odsetki
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin, powiatów,
samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami
Urzêdy gmin
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z us³ug
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych op³acanych w
formie karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty za czynnoci urzêdowe
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190.000
90.000
90.000
100.000
100.000
3.626.733
3.626.733
5.712
68.614
3.542.407
10.000
50.000
50.000
50.000
43.215
37.200
37.200
2.515
2.515
3.500
3.500
1.104
1.104
1.104
200
200
200
5.256.761
40.000
40.000
1.446.070
1.338.631
47.842
4.597
25.000
20.000
10.000
2.040.169
1.200.000
419.549
1.120
60.000
10.000
500
8.000
9.000
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050
069
091
75618

75621

758

041
048
001
002

75801
75802
75805
75814

801

292
292
292
092
096

80195
075
203

853
85313
201
85314
201
85316
201
85319
201
85328
854

85404

083

083
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Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia za sprzeda¿ alkoholu
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej
Owiata i wychowanie
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê w³asnych
zadañ bie¿¹cych gmin
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie 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 ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Wp³ywy z us³ug
Razem
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300.000
7.000
25.000
145.000
70.000
75.000
1.585.522
1.555.522
30.000
3.777.081
3.043.603
3.043.603
4.208
4.208
653.270
653.270
76.000
75.000
1.000
46.762
46.762
40.000
6.762
411.600
17.800
17.800
291.300
291.300
24.700
24.700
74.300
74.300
3.500
3.500
119.000
119.000
119.000
17.971.956
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 r.

PLANOWANE WYDATKI BUD¯ETOWE NA 2003 ROK
Dzia³
1
010

Rozdz.
2
01008
01010

01030

§
3

4300
6050
6052
2850

01095

600

60004

4210
4300

4300
6010

60016

700

70005

70095

710

71004
71014

750

75011

75022

75023

4210
4270
4300
4430
6050
6052
4810
6800

4300
4590
6060
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430

4300
4300

4010
4110
4120
3030
4210
4300
4410

Nazwa
4

Rolnictwo i ³owiectwo
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Lokalny transport zbiorowy
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki na zakup i objêcie akcji oraz wniesienie wk³adów do spó³ek
prawa handlowego
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz osób fizycznych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2003
5
6.553.300
40.000
40.000
6.500.000
4.800.000
1.700.000
9.300
9.300
4.000
500
3.500
1.176.000
702.000
626.000
76.000
474.000
25.000
50.000
150.000
2.000
100.000
100.000
7.000
40.000
355.000
295.000
95.000
100.000
100.000
60.000
4.700
312
940
140
15.300
2.500
18.200
16.000
1.908
160.000
130.000
130.000
30.000
30.000
2.369.450
37.200
30.940
5.505
755
152.000
112.000
15.000
20.000
5.000
2.062.000
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75047
75095

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
4440
6060
4100
4010
4110
4120
4210
4300
4430

751
75101

754

4110
4120
4210
4300
75403
75412

75414
757

4210
3030
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4210

75702
8070
758

801

75818

80101

4810
6800

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
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Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Jednostki terenowe Policji
Zakupy materia³ów i wyposa¿enia
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych
oraz po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
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6.000
1.255.000
82.000
224.000
31.000
6.800
75.000
57.900
23.700
400
227.000
23.000
3.000
6.200
21.000
20.000
35.000
35.000
83.250
4.200
800
150
7.100
60.500
10.500
1.104
1.104
144
20
150
790
30.200
5.000
5.000
25.000
2.000
5.000
4.000
3.000
6.500
2.500
2.000
200
200
536.297
536.297
536.297
94.354
94.354
44.354
50.000
3.606.312
1.950.250
89.100
1.184.500
96.650
239.500
32.900
27.700
4.500
77.500
14.500
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80104

80110

80113
80114

80146
80195

851

85154

4300
4410
4430
4440
4810
3020
4010
4040
4110
4120
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4810
6050
6800
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4440
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4440

3030
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
6050
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Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Rezerwy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli.
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych

Poz. 171

19.500
3.200
3.000
83.700
74.000
87.180
5.100
58.430
5.085
12.265
1.670
4.630
1.369.140
61.600
807.200
61.700
166.400
22.700
24.150
4.500
36.900
12.300
17.000
2.600
4000
60.000
48.090
5.000
35.000
14.000
14.000
118.480
77.400
6.800
15.000
2.215
6.000
700
7.400
500
2.465
20.500
20.500
46.762
200
12.000
1.000
2.430
330
18.582
1.800
1.000
2.000
7.420
81.000
75.000
7.100
26.000
2.300
5.100
700
2.500
29.780
200
1.320
0
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85195

853

4210
4300

85313
4130
85314
85315
85316
85319

85328

85395
854

85401

85404

85446
900

90003
90013

3110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4440
4300

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

4300
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Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne i
zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rezerwy
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup us³ug pozosta³ych
Schroniska dla zwierz¹t
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6.000
2.000
4.000
699.700
17.800
17.800
371.300
371.300
12.000
12.000
24.700
24.700
193.000
1.620
122.760
9.620
23.675
3.245
5.250
525
20.780
1.200
1.035
3.290
78.900
1.480
56.700
4.590
10960
1.502
416
2.632
2.000
2.000
753.077
68.267
4.360
44.247
4.595
9.500
1.540
4.025
680.500
23.000
386.700
30.620
78.730
10.790
11.000
7.000
30.000
10.000
12.180
2.000
1.500
26.980
50.000
4.310
4.310
432.000
50.000
50.000
15.000
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2310
90015

90095

921

92109

92116
92120
926

92601

92695

4210
4260
4270
4300
4810
4300
6050

2550
4260
4430
2550
4210

6050
6800
2630
4300
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Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie
na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Rezerwa
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Zakup energii
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Rezerwy inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Zakup us³ug pozosta³ych
Razem

15.000
111.500
2.000
70.000
17.500
15.000
7.000
255.500
5.500
250.000
359.000
186.000
183.000
2.000
1.000
168.000
168.000
5.000
5.000
98.700
20.000
5.000
15.000
78.700
69.500
9.200
17.305.494

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 r.

RÓD£A SFINANSOWANIA DEFICYTU BUD¯ETU NA 2003 ROK
Przychody i rozchody zwi¹zane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwy¿ki bud¿etowej
PRZYCHODY
Kwota
WFOiGW kanalizacja m. Kobylniki Ma³e, Rogierówko i cz. m. Kiekrz
950.000,00
Razem przychody
950.000,00
§
ROZCHODY
Kwota
BIG BANK
992
28.400,00
sp³ata kredytu zaci¹gniêtego w 1997 roku na rozbudowê Szko³y w Rokietnicy (2x
14.200,00)
WFOiGW
992
105.000,00
sp³ata po¿yczki z 1999 roku na budowê II BIOBLOKU
SBL
992
100.000,00
sp³ata kredytu zaci¹gniêtego w 2000 roku na gazyfikacjê (2 x 50.000 z³)
BO
992
111.112,00
Sp³ata kredytu na kanalizacjê - m. Rokietnica (4 x 27.778 z³)
BO
992
117.600,00
Sp³ata kredytu na kanalizacjê - Obszar Chr. Krajobrazu (4 x 29.400 z³)
BO
992
117.600,00
Sp³ata kredytu na kanalizacjê  m. Kobylniki (4 x 29.400 z³)
WFO i GW
992
38.750,00
sp³ata po¿yczki z 2000 roku na kanalizacjê 38.750,00
WFO i GW
992
404.000,00
sp³ata po¿yczki z 2001 roku na kanalizacjê (4 x 101.000 z³)
WFO i GW
992
360.000,00
sp³ata po¿yczki z 2001 roku na kanalizacjê (4 x 90.000 z³)
WFO i GW
992
64.000,00
sp³ata po¿yczki z 2001 roku na kanalizacjê (4x 16.000 z³)
§
952
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NFO
Sp³ata po¿yczki na kanalizacjê (3x 10.000 z³)
EFRWP
Sp³ata kredytu na kanalizacjê (2 x 20.000 z³)
SBL
Sp³ata kredytu na kanalizacjê z 2002 r. (2x 50.000 z³)
Razem rozchody

992
992
992

30.000,00
40.000,00
100.000,00
1.616.462,00

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 r.

PLANOWANE W RAMACH BUD¯ETU RODKI NA INWESTYCJE W ROKU 2003
I.

Inwestycje
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Razem

Okrelenie zadania
Kanalizacja gminy Rokietnica dla:
- miejscowoci Rogierówko Starzyny i czêæ miejscowoci
Kiekrz (SAPARD 1.700.000,00)
Budowa drogi na ul. Mickiewicza w Rokietnicy
Rezerwy na inwestycje
Wniesienie aportu do spó³ki ROKBUS
Zakup gruntów
Komputeryzacja Urzêdu Gminy
Rozbudowa Gimnazjum w Napachaniu
Rezerwa na inwestycje
Gazyfikacja Mrowina i Cerkwicy
Budowa Hali Sportowej
Rezerwa na inwestycje  Hala Sportowa
Rezerwa na pozosta³e inwestycje

Stanowi to 42,1 % wydatków ogólnych.

Dzia³

Przewidziane z bud¿etu rodki

010

6.500.000,00

600
600
600
700
750
801
801
900
926
926
758

200.000,00
40.000,00
76.000,00
100.000,00
20.000,00
5.000,00
35.000,00
250.000,00
5.000,00
15.000,00
50.000,00
7.296.000,00

PROGRAM ZADAÑ INWESTYCYJNYCH NA
LATA 20012005(W TYS. Z£)

L.p.

Nazwa zadania lokalizacja

Lata realizacji

Ca³kowita
Dotychczas
wartoæ
poniesione
kosztorysowa
nak³ady

Planowane na lata
2001

2002

2003

2004

2005

Jednostka
realizuj¹ca

2000-2004

800

325

320

0

0

155

2

Technologia uzdatniania wody
Rostworowo-¯ydowo
Kanalizacja gminy Rokietnica

1997-2006

25.034

1.530

7.175

6.397

6.500

370

0 Urz¹d Gminy

3

Rozbudowa oczyszczalni w Bytkowie

2002-2004

1.050

0

0

0

0

500

550 Urz¹d Gminy

1999 i kolejne

6.616

40

98

0

200

500

800 Urz¹d Gminy

1999-2004

1.137

567

280

40

250

0

0 Urz¹d Gminy

2000-2004

350,5

11

94,5

80

5

80

15 Urz¹d Gminy

1992-2003

1.465

1.253

102

0

0

110

0 Urz¹d Gminy

100

0

0

0

0

100

0 Urz¹d Gminy

1995-2006
2000-2005

268
1.175

178
50

10
393

0
2

20
100

20
330

20 Urz¹d Gminy
300 Urz¹d Gminy

2001-2003

13

0

8

0

5

0

0 Urz¹d Gminy

2000-2003

376
X

100
X

100
8.580,5

100
6.619,0

76
7.156

0
2.165

0 Urz¹d Gminy
1.685

1

2004

0 Urz¹d Gminy
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Budowa dróg os. Koszycy Rokietnica,
ul. Tarnowska i Ogrodowa w
Mrowinie
5 Gazyfikacja Mrowino-Cerekwica
Rozbudowa Gimnazjum w
6
Napachaniu
Rozbudowa Szko³y Podstawowej w
7
Rokietnicy
Modernizacja Szko³y Podstawowej w
8
Mrowinie
9 Komputeryzacja Urzêdu Gminy
10 Zakupy gruntów i nieruchomoci
Hala sportowa  uaktualnienie
11
kosztorysu
12 Udzia³y w spó³ce ROKBUS
Razem
4
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Za³¹cznik Nr 4a
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 r.
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

PLAN FINANSOWY ZADAÑ ZLECONYCH NA 2003 ROK

Lp.

Dzia³

Rozdz.

§

Nazwa jednostki dotuj¹cej

1

750

75011

201

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

2

751

75101

201

Krajowe Biuro Wyborcze

3

754

75414

201

4

853

85313

5

853

6

853

7

853

Planowana
kwota dotacji

Planowane wydatki
ogó³em

w tym
§4010
§4110
§4120
§4110
§4120
§4210
§4300

30.940,00
5.505,00
755,00
144,00
20,00
150,00
790,00

200,00

§4210

200,00

17.800,00

17.800,00

§4130

17.800,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

291.300,00

291.300,00

§3110

291.300,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

24.700,00

24.700,00

§3110

24.700,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

74.300,00

74.300,00

446.604,00

446.604,00

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

623,00
47.260,00
3.703,00
9.114,00
1.250,00
2.021,00
202,00
8.000,00
462,00
398,00
1.267,00

37.200,00

37.200,00

1.104,00

1.104,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

200,00

201

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

85314

201

85316

201

85319

201

Razem zadania zlecone

Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych j.s.t. ustawami
Lp.

Dzia³

Rozdz.

§

1

750

75011

069

Razem

Nazwa jednostki
Wielkopolskie Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów
dowody osobiste

Planowana kwota
dochodów
11.000,00
11.000,00
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Za³¹cznik Nr 5a
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMINA 2003 ROK
L.p.

Dzia³

Rozdz.

§

1

750

75011

201

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

2

751

75101

201

Krajowe Biuro Wyborcze

3

754

75414

201

4

853

85313

5

853

6

853

7

853

Nazwa jednostki dotuj¹cej

Planowana
kwota dotacji

Planowane wydatki
ogó³em

w tym
§4010
§4110
§4120
§4110
§4120
§4210
§4300

30.940,00
5.505,00
755,00
144,00
20,00
150,00
790,00

200,00

§4210

200,00

17.800,00

17.800,00

§4130

17.800,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

291.300,00

291.300,00

§3110

291.300,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

24.700,00

24.700,00

§3110

24.700,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

74.300,00

74.300,00

446.604,00

446.604,00

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

623,00
47.260,00
3.703,00
9.114,00
1.250,00
2.021,00
202,00
8.000,00
462,00
398,00
1.267,00

37.200,00

37.200,00

1.104,00

1.104,00

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

200,00

201

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki
- Wydzia³ Finansów

85314

201

85316

201

85319

201

Razem zadania zlecone

Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY NA 2003 ROK
Dzia³
921
921

Nazwa jednostki
Biblioteka
- dzia³alnoæ bie¿¹ca
Gminny Orodek Kultury
- dzia³alnoæ bie¿¹ca
Razem

Dotacja z bud¿etu
168.000
183.000
351.000
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Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2003 ROK
L.p.

Dzia³

1.

926

2.

926

3.

926

Nazwa jednostki
Uczniowski Klub Sportowy B³yskawica Rokietnica
- dzia³alnoæ bie¿¹ca
Gminny Klub Sportowy Rokita Rokietnica
- dzia³alnoæ bie¿¹ca
Uczniowski Klub SportowyP³omieñ Napachanie
- dzia³alnoæ bie¿¹ca
Razem

Dotacja z bud¿etu
31.000
35.000
3.500
69.500

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

WYKAZ JEDNOSTEK SAMORZ¥DOWYCH OTRZYMUJ¥CYCH DOTACJE CELOWE NA ZADANIA
BIE¯¥CE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ NA 2003 ROK
L.p.
1

Jednostka otrzymuj¹ca dotacjê
Urz¹d Miasta i Gminy w Obornikach

Dzia³

Cel

Kwota

900

schronisko dla zwierz¹t

15.000

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ROKIETNICY NA 2003 ROK
I.
1.
2.

PRZYCHODY
Stan rodków na pocz¹tek roku
Przychody ogó³em
w tym:
§069 wp³ywy z ró¿nych op³at
- wp³ywy z tytu³u rozliczenia wp³at za gospodarcze korzystanie
ze rodowiska
§092 - odsetki bankowe
Ogó³em planowane rodki

53.200,00
16.800,00
15.000,00
1.800,00
70.000,00

Dziennik Urzêdowy
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ROZCHODY
Rozchody ogó³em
w tym:
§4210 - materia³y i wyposa¿enie
- zakup pojemników do segregacji odpadów
- zakup worków i innych materia³ów - "Sprz¹tanie wiata"
- zakup drzew i krzewów na tereny zielone
§4300 - us³ugi materialne
- utylizacja pad³ych zwierz¹t
- utrzymanie czystoci "sprz¹tanie zastêpcze"
- owiata ekologiczna - konkurs ekologiczny dla szkó³
- kontrola wywozu (zrzutu) nieczystoci p³ynnych
- zakup podk³adów geodezyjnych dla Obszaru Chronionego
Krajobrazu
Ogó³em planowane rozchody

70.000,00
11.000,00
5.000,00
1.000,00
5.000,00
59.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
34.000,00
70.000,00

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr IV/46/2002
Rady Gminy Rokietnica
z dnia 30.12.2002 roku

PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK
Stan
Przychody
Rozchody
Stan rodków
rodków na
Dzia³
Nazwa jednostki
Przychody Dotacja
pocz¹tek
na koniec roku
Ogó³em
Ogó³em
w tym:
w³asne z bud¿etu
roku
Urz¹d Gminy 600
zajêcie pasa
10.000
10.000
10.000
0
20.000 §4300
20.000
0
drogowego
Szko³a
801
200
25.000
25.000
0
25.000 §4220
25.000
200
Podstawowa ¿ywienie
Orodek w
801
600
17.200
17.200
0
15.606 §4210
3.200
2.194
Dêbowcu
§4260
3.000
§4270
4.000
§4300
5.406
Przedszkole 854
0
103.360
103.360
0
103.360 §4220
103.360
0
¿ywienie
Razem
10.800
155.560
155.560
0
163.966
163.966
2.394
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172
UCHWA£A Nr III/26/02 RADY GMINY W W¥GROWCU
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy W¹growiec na 2003 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 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 i Nr
113, poz. 984) oraz art. 116, art. 122, art. 124 ust. 1 i 3 oraz
art. 128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014, z 1999 r. Nr
49, poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr
6, poz. 69, Nr 12, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251
i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,
Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102,
poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz. 1623 oraz z 2002
r. Nr 41, poz. 363 i 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr
156, poz. 1300) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627, Nr 115,
poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984)  Rada
Gminy w W¹growcu uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê dochody bud¿etu Gminy w wysokoci
13.963.300 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1
1. Dochody w³asne

4.436.099 z³

w tym:
1. za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ alkoholu
75.000 z³
2. Subwencja ogólna

8.498.445 z³

3. Dotacja na zadania zlecone

1.028.756 z³

§2. Uchwala siê wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci
14.119.300 z³otych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
1. Wydatki na zadania w³asne Gminy

13.090.544 z³

z tego:
1) wydatki bie¿¹ce
w tym: profilaktyka p. alkoholowa

12.140.844 z³

2. Wydatki na zadania zlecone

1.028.756 z³

z tego:
1) wydatki bie¿¹ce

1.028.756 z³

§3. ród³em sfinansowania deficytu bud¿etowego
w wysokoci 156.000 z³ jest nadwy¿ka bud¿etowa z lat
ubieg³ych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3.
§4. Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.
§5. Plan przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych
w tym dotacja przedmiotowa w kwocie 43.630 z³ do utrzymania budynków gminnych i dotacja przedmiotowa w kwocie
138.750 z³ do sprzedanej wody dla odbiorców okrelonych
uchwa³ami Rady Gminy w W¹growcu oraz plan rodków
specjalnych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5.
§6. Ustala siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych
zadañ zleconych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.
§7. Upowa¿nia siê Wójta Gminy W¹growiec do dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przenoszeniu wydatków bie¿¹cych, w tym wynagrodzeñ i pochodnych miêdzy
rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u klasyfikacji
bud¿etowej z wyj¹tkiem dotacji.
§8. Okrela siê na 2003 r. sumê w wysokoci 200.000 z³,
do której to Wójt Gminy W¹growiec mo¿e zaci¹gaæ
zobowi¹zania.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
od 1 stycznia 2003 r. i podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

75.000 z³

2) wydatki maj¹tkowe

849.700 z³

3) rezerwa bud¿etowa ogólna

100.000 z³

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Micha³ Nogalski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY W¥GROWIEC NA 2003 ROK
Stan na dzieñ 02-12-30
Dzia³
020

Rozdzia³

Paragraf

02095
084

700
70005
047

075

076
077

750

083
092
75011
201

75023
083
097
751
75101

201

754
75414
201

756
75601

Nazwa
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i
sk³adników maj¹tkowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie
i u¿ytkowanie wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego
przys³uguj¹cego osobom fizycznym w
prawo w³asnoci
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia
prawa w³asnoci nieruchomoci
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy z podatku dochodowego od
osób fizycznych

Zadania w³asne
12.260,00
12.260,00

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

Ogó³em
12.260,00
12.260,00

12.260,00

12.260,00

231.750,00

231.750,00

231.750,00

231.750,00

16.000,00

16.000,00

29.300,00

29.300,00

4.150,00

4.150,00

174.200,00

174.200,00

7.800,00
300,00
10.220,00

72.100,00
72.100,00

7.800,00
300,00
82.320,00
72.100,00

72.100,00

72.100,00

10.220,00
8.220,00
2.000,00

10.220,00
2.000,00
1.556,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

200,00

4.056.258,00
11.000,00

8.220,00

4.056.258,00
11.000,00
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035
091

75615
031
032
033
034
045
050
069
091

75616
031
032
033
034
036
037
043
045
050
069
091
75618
041
046
048
049
091
75621
001
002
758
75801
292
75802
292
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Podatek od dzia³alnoci gospodarczej
osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku
lenego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
Podatek od czynnoci
cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z
tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych
dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na
sprzeda¿ alkoholu
Wp³ywy z innych lokalnych op³at
pobieranych przez jednostki
samorz¹du terytorialnego na
podstawie odrêbnych ustaw
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 podstawowa subwencji ogólnej
dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa

10.700,00

10.700,00

300,00

300,00

1.474.200,00

1.474.200,00

1.074.200,00
284.000,00
100.000,00
6.300,00

1.074.200,00
284.000,00
100.000,00
6.300,00

500,00

500,00

1.000,00

1.000,00

1.200,00

1.200,00

7.000,00

7.000,00

1.511.250,00

1.511.250,00

582.000,00
616.750,00
9.000,00
92.000,00
11.000,00
6.000,00
33.000,00

582.000,00
616.750,00
9.000,00
92.000,00
11.000,00
6.000,00
33.000,00

12.000,00

12.000,00

112.000,00

112.000,00

5.500,00

5.500,00

32.000,00

32.000,00

137.400,00

137.400,00

33.000,00
1.200,00

33.000,00
1.200,00

75.000,00

75.000,00

28.000,00

28.000,00

200,00

200,00

922.408,00

922.408,00

918.408,00

918.408,00

4.000,00

4.000,00

8.525.104,00

8.525.104,00

6.281.396,00

6.281.396,00

6.281.396,00

6.281.396,00

1.515.016,00

1.515.016,00

1.515.016,00

1.515.016,00
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75805
75814
801

292
092

80101

075

80195
203
853
85313

201

85314

201

85316

201
85319

083
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85404

075

083
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Czêæ rekompensuj¹ca subwencji
ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin (zwi¹zków gmin)
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Dochody z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Razem

702.033,00

702.033,00

702.033,00
26.659,00
26.659,00
69.902,00
41.500,00

702.033,00
26.659,00
26.659,00
69.902,00
41.500,00

41.500,00

41.500,00

28.402,00

28.402,00

28.402,00

28.402,00

150,00

150,00
100,00
50,00

954.900,00

955.050,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

742.600,00

742.600,00

742.600,00

742.600,00

29.200,00

29.200,00

29.200,00

29.200,00

145.600,00

145.750,00
100,00
50,00

145.600,00

145.600,00

28.900,00
28.900,00

28.900,00
28.900,00

3.900,00

3.900,00

25.000,00
12.934.544,00

1.028.756,00

25.000,00
13.963.300,00
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY W¥GROWIEC NA 2003 ROK
Stan na dzieñ 02-12-30
Dzia³
010

Rozdzia³

Paragraf

01030

2850
01095

020

4210
4300
02095

4210
4300
400
40002

2650

6210
40004

6050
600

60004

4210
4270
4300

6060
60016

4210
4270
4300

Nazwa
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby rolnicze
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2% uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Wytwarzanie i zaopatrywanie w
energiê elektryczn¹, gaz i wodê
Dostarczanie wody
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Dotacje celowe z bud¿etu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych
Dostarczanie paliw gazowych
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Transport i ³¹cznoæ
Lokalny transport zbiorowy
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Drogi publiczne gminne
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych

Zadania w³asne
21.000,00
19.000,00
19.000,00

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

Ogó³em
21.000,00
19.000,00
19.000,00

19.000,00

19.000,00

2.000,00
2.000,00

2.000,00
2.000,00

1.000,00
1.000,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00

1.000,00
1.000,00
12.900,00
12.900,00
12.900,00

10.300,00
2.600,00

10.300,00
2.600,00

313.950,00

313.950,00

285.950,00
138.750,00

285.950,00
138.750,00

138.750,00

138.750,00

147.200,00

147.200,00

147.200,00

147.200,00

28.000,00
28.000,00

28.000,00
28.000,00

28.000,00

28.000,00

808.000,00
94.000,00
70.000,00

808.000,00
94.000,00
70.000,00

2.000,00
2.500,00
65.500,00
24.000,00

2.000,00
2.500,00
65.500,00
24.000,00

24.000,00

24.000,00

714.000,00
204.000,00

714.000,00
204.000,00

40.000,00
120.000,00
44.000,00

40.000,00
120.000,00
44.000,00
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6050
700

70001

2650
70005

750

4300
4430
75011

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
75022

3030
4210
4300
4410
75023

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440

6060
75047

4100
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Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach
powiatu)
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i
niepodatkowych nale¿noci
bud¿etowych
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

510.000,00

510.000,00

510.000,00

510.000,00

75.630,00
43.630,00
43.630,00

75.630,00
43.630,00
43.630,00

43.630,00

43.630,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

32.000,00

26.000,00
6.000,00
1.914.490,00
20.490,00
20.490,00

26.000,00
6.000,00
1.986.590,00
92.590,00
92.590,00

72.100,00
72.100,00
72.100,00

11.640,00
2.000,00
2.420,00
330,00
1.800,00
1.600,00
200,00

55.000,00
4.100,00
10.550,00
1.450,00

66.640,00
6.100,00
12.970,00
1.780,00
1.800,00
1.600,00
200,00

500,00

1.000,00

1.500,00

98.600,00

98.600,00

98.600,00

98.600,00

95.300,00
1.100,00
1.600,00
600,00

95.300,00
1.100,00
1.600,00
600,00

1.618.800,00

1.618.800,00

1.598.800,00

1.598.800,00

600,00

600,00

932.300,00
66.000,00
171.800,00
23.600,00

932.300,00
66.000,00
171.800,00
23.600,00

6.000,00

6.000,00

44.000,00
34.000,00
5.500,00
267.000,00
15.400,00
4.100,00

44.000,00
34.000,00
5.500,00
267.000,00
15.400,00
4.100,00

28.500,00

28.500,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

107.100,00

107.100,00

107.100,00

107.100,00

66.000,00

66.000,00
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75095

4210
4300
4430

3030
4210
4300
4430
4530
751
75101

754

4110
4120
4210
4300
75412

3020

75414

4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
4480

4270
75415

758

801

4110
4120
4210
4260
4300
75818

4810
80101

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Podatek od nieruchomoci
Obrona cywilna
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup us³ug remontowych
Zadania ratownictwa górskiego i
wodnego
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek

4.300,00
23.500,00
13.300,00
69.500,00
69.500,00

4.300,00
23.500,00
13.300,00
69.500,00
69.500,00

20.400,00
8.200,00
26.600,00
14.000,00
300,00

20.400,00
8.200,00
26.600,00
14.000,00
300,00

79.510,00
72.700,00
72.700,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

1.556,00

200,00
28,00
224,00
1.104,00
200,00

200,00
28,00
224,00
1.104,00
79.710,00
72.700,00
72.700,00

1.200,00

1.200,00

260,00
40,00
25.000,00
4.700,00
6.000,00
26.900,00
6.600,00
2.000,00

200,00
200,00

260,00
40,00
25.000,00
4.700,00
6.000,00
26.900,00
6.600,00
2.000,00
200,00
200,00

200,00

200,00

6.810,00

6.810,00

6.810,00

6.810,00

360,00
50,00
2.400,00
1.300,00
2.700,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

360,00
50,00
2.400,00
1.300,00
2.700,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00
7.953.742,00
4.114.460,00
4.114.460,00

100.000,00
7.953.742,00
4.114.460,00
4.114.460,00

210.350,00

210.350,00

2.385.100,00
209.250,00
498.300,00
68.250,00
160.250,00

2.385.100,00
209.250,00
498.300,00
68.250,00
160.250,00

21.200,00

21.200,00
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4260
4270
4300
4410
4440
80104

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4440
80110

3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4440

6050
80113

4010
4110
4120
4300
4440
80114

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
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Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Przedszkola przy szko³ach
podstawowych
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na Pañstwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Zespo³y ekonomiczno-administracyjne
szkó³
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

42.100,00
282.000,00
73.300,00
10.000,00

42.100,00
282.000,00
73.300,00
10.000,00

154.360,00

154.360,00

398.240,00

398.240,00

398.240,00

398.240,00

24.870,00

24.870,00

248.130,00
17.650,00
51.840,00
7.100,00
17.000,00

248.130,00
17.650,00
51.840,00
7.100,00
17.000,00

2.800,00

2.800,00

6.500,00
6.500,00

6.500,00
6.500,00

15.850,00

15.850,00

2.626.530,00
2.526.530,00

2.626.530,00
2.526.530,00

54.900,00

54.900,00

1.641.300,00
124.060,00
327.370,00
44.800,00

1.641.300,00
124.060,00
327.370,00
44.800,00

3.600,00

3.600,00

75.600,00

75.600,00

27.200,00

27.200,00

56.400,00
40.000,00
20.050,00
4.500,00

56.400,00
40.000,00
20.050,00
4.500,00

106.750,00

106.750,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

563.710,00
563.710,00

563.710,00
563.710,00

66.000,00
11.800,00
1.620,00
480.000,00

66.000,00
11.800,00
1.620,00
480.000,00

4.290,00

4.290,00

183.250,00

183.250,00

179.250,00

179.250,00

121.800,00
11.480,00
23.850,00
3.300,00
5.200,00
6.300,00
3.750,00

121.800,00
11.480,00
23.850,00
3.300,00
5.200,00
6.300,00
3.750,00
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4440

6060
80146

80195

4300
4410

4440
851

85154

3030
4210
4270
4300
4410

853
85313

4130
85314

3110
4110
4290
85315

4300

3110
85316

85319

3110

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4430
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Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
Dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki
na ubezpieczenia spo³eczne
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zakup wiadczeñ zdrowotnych dla
osób nie objêtych obowi¹zkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
Zakup us³ug pozosta³ych
Dodatki mieszkaniowe
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i
wychowawcze
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki

3.570,00

3.570,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

4.000,00

39.150,00

39.150,00

39.150,00

39.150,00

36.150,00
3.000,00
28.402,00
28.402,00

36.150,00
3.000,00
28.402,00
28.402,00

28.402,00

28.402,00

75.000,00
75.000,00
75.000,00

75.000,00
75.000,00
75.000,00

10.600,00
8.900,00
2.700,00
52.500,00
300,00
628.740,00

954.900,00

10.600,00
8.900,00
2.700,00
52.500,00
300,00
1.583.640,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

37.500,00

143.000,00

742.600,00

885.600,00

143.000,00

742.600,00

885.600,00

136.000,00

693.600,00
49.000,00

829.600,00
49.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00
300.000,00
300.000,00

4.000,00
300.000,00
300.000,00

300.000,00

300.000,00
29.200,00

29.200,00

29.200,00

29.200,00

110.240,00
110.240,00

29.200,00
145.600,00
145.600,00

29.200,00
255.840,00
255.840,00

1.200,00

1.000,00

2.200,00

72.100,00
3.930,00
14.370,00
1.860,00
1.190,00
770,00
280,00
8.860,00
3.200,00
120,00

97.910,00
7.290,00
18.750,00
2.570,00
2.210,00
1.430,00
360,00
7.160,00
3.550,00
230,00

170.010,00
11.220,00
33.120,00
4.430,00
3.400,00
2.200,00
640,00
16.020,00
6.750,00
350,00
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4440
85395

3110
4210

6230

854

85401

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
85404

2310

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4300
4410
4440
85446

4300
4410
900
90003

4210
4300
90004
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Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Dotacje celowe z bud¿etu na
finansowanie lub dofinansowanie
kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów
publicznych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Przedszkola
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Dotacje celowe przekazane gminie lub
miastu sto³ecznemu Warszawie na
zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz
wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach

2.360,00

3.140,00

5.500,00

75.500,00
69.000,00

75.500,00
69.000,00

68.000,00
1.000,00
6.500,00

68.000,00
1.000,00
6.500,00

6.500,00

6.500,00

584.209,00
152.670,00
152.670,00

584.209,00
152.670,00
152.670,00

270,00

270,00

90.580,00
9.150,00
17.830,00
2.440,00
3.600,00
20.000,00
2.800,00

90.580,00
9.150,00
17.830,00
2.440,00
3.600,00
20.000,00
2.800,00

6.000,00

6.000,00

429.304,00
429.304,00

429.304,00
429.304,00

52.304,00

52.304,00

12.900,00

12.900,00

217.000,00
19.000,00
44.500,00
6.100,00
27.100,00

217.000,00
19.000,00
44.500,00
6.100,00
27.100,00

2.000,00

2.000,00

12.500,00
2.000,00
20.400,00
1.350,00

12.500,00
2.000,00
20.400,00
1.350,00

12.150,00

12.150,00

2.235,00

2.235,00

2.235,00

2.235,00

1.680,00
555,00

1.680,00
555,00

252.673,00

252.673,00

3.773,00
3.773,00

3.773,00
3.773,00

673,00
3.100,00

673,00
3.100,00

11.700,00

11.700,00
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90095

4210
4300

4260
4270
4300

2310
4210
4260

6050
921
92109

2550

92116

4210
4260
4270
4300
4530

2550
92120

4270

926
92605

3020
4210
4300
4430
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Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Dotacje celowe przekazane gminie lub
miastu sto³ecznemu Warszawie na
zadania bie¿¹ce realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Wydatki maj¹tkowe
W tym:
Wydatki inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i
kluby
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Biblioteki
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Zakup us³ug remontowych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Wydatki bie¿¹ce
W tym:
Nagrody i wydatki osobowe
niezaliczone do wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem

11.700,00

11.700,00

6.000,00
5.700,00
107.000,00
107.000,00

6.000,00
5.700,00
107.000,00
107.000,00

80.000,00
17.000,00
10.000,00
130.200,00
120.200,00

80.000,00
17.000,00
10.000,00
130.200,00
120.200,00

118.700,00

118.700,00

1.000,00
500,00
10.000,00

1.000,00
500,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

263.400,00

263.400,00

153.400,00

153.400,00

153.400,00

153.400,00

121.200,00

121.200,00

6.600,00
13.300,00
10.000,00
2.000,00
300,00
100.000,00
100.000,00

6.600,00
13.300,00
10.000,00
2.000,00
300,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00

100.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
7.300,00

10.000,00
7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

7.300,00

3.000,00

3.000,00

2.500,00
1.000,00
800,00
13.090.544,00

2.500,00
1.000,00
800,00
14.119.300,00

1.028.756,00
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

RÓD£A POKRYCIA DEFICYTU
Okrelenie ród³a
Przychody
Nadwy¿ki z lat ubieg³ych

§

Kwota

957

156.000 z³
156.000 z³

Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DZIA£ 900 ROZDZIA£ 90011 PLAN NA 2003 R. - GMINNY FUNDUSZ
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Wyszczególnienie
Pozosta³oæ rodków z 2002 r.
I. PRZYCHODY
§057 - Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci
* wp³ywy z tytu³u kar i op³at z terenu gminy za usuwanie drzew i krzewów
§069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at
* udzia³ we wp³ywach z op³at i kar za sk³adowanie i magazynowanie odpadów
na terenie tutejszej gminy
*udzia³ we wp³ywach z tytu³u op³at i kar
II. WYDATKI
§302 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
* nagrody w konkursach dotycz¹cych ochrony rodowiska i ochrony przyrody
organizowane przez gminê

Kwota

10.000 z³
67.300 z³
300 z³

67.000 z³
77.300 z³
2.000 z³

§421 - Zakup materia³ów i wyposa¿enia
* urz¹dzanie i utrzymanie terenów zieleni oraz parków wiejskich i obsadzanie
wysypisk mieci, zakup materia³u zadrzewieniowego, zakup pojemników do
segregacji odpadów.
* edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych w szko³ach
podstawowych
* zakup artyku³ów i rodków potrzebnych do akcji ,,Sprz¹tanie wiata

30.000 z³

§427 - Zakup us³ug remontowych
* wydatki zwi¹zane z ochron¹ rodowiska na terenie gminy, rekultywacja
wysypisk mieci w R¹bczynie i zwi¹zku z uruchomieniem nowego sk³adowiska
odpadów komunalnych.

38.300 z³

§430 - Zakup pozosta³ych us³ug
* opracowanie dokumentacji zwi¹zanej z zamykaniem nieczynnych sk³adowisk
odpadów komunalnych w Rgielsku i Sieñsku
* nadzór nad w/w pracami
* inne wydatki zwi¹zane z ochron¹ rodowiska: wykonanie tablic edukacyjnych i
inne

7.000 z³
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PRZYCHODY I WYDATKI ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH, RODKÓW SPECJALNYCH NA 2003 ROK
Stan rodków
obrotowych na
1.01.2003

Nazwa
Zak³ady bud¿etowe
Gminny Zak³ad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej
w W¹growcu

48.466 z³

- 40002

33.919 z³

- 70001

14.547 z³

rodki Specjalne
Przedszkola - 85404
Drogi publiczne gminne 60016

- z³
- z³

Przychody

1.617.795 z³

w tym: dotacja z bud¿etu
gminy

329.580 z³

285.950 z³ w tym: -138.750
z³ dop³ata do sprzedanej
wody dla odbiorów
okrelonych uchwa³¹ Nr
1.373.443 z³
II/9/02 RG z dnia 6.12.2002
r., -147.200 z³ na
modernizacjê hydrofornii
w Rudniczu
43.630 z³ dop³ata do
utrzymania mieszkañ
244.352 z³
gminnych o ³¹cznej
powierzchni 8261,99 m²
36.500 z³
31.500 z³
- z³
5.000 z³

Stan rodków na
31.12.2003 r.

Wydatki

1.615.801 z³

50.460 z³

1.372.153 z³

35.209 z³

243.648 z³

15.251 z³

36.500 z³
31.500 z³

- z³
- z³

5.000 z³

- z³

- z³

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr III/26/02
Rady Gminy w W¹growcu
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN DOCHODÓW DLA GMINY W¥GROWIEC NA 2003 ROK
Zadania zlecone
Stan na dzieñ 02-12-30
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

Paragraf

069
201

751
75101
201
754

75414
201

853
85313

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

Ogó³em
88.100,00
88.100,00
16.000,00
72.100,00
1.556,00
1.556,00
1.556,00
200,00
200,00
200,00
954.900,00
37.500,00
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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
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
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Razem

201
85314
201
85316
201
85319
201

Poz. 172

37.500,00
742.600,00
742.600,00
29.200,00
29.200,00
145.600,00
145.600,00
1.044.756,00

PLAN WYDATKÓW DLA GMINY W¥GROWIEC NA 2003 ROK
Zadania zlecone
Stan na dzieñ 02-12-30
Dzia³
750

Rozdzia³
75011

Paragraf

4010
4040
4110
4120
4440

751
75101

754

4110
4120
4210
4300
75414

853

4270

85313
4130
85314

85316
85319

3110
4110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4430
4440

Nazwa
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
Obrona cywilna
Zakup us³ug remontowych
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Razem:

Ogó³em
72.100,00
72.100,00
55.000,00
4.100,00
10.550,00
1.450,00
1.000,00
1.556,00
1.556,00
200,00
28,00
224,00
1.104,00
200,00
200,00
200,00
954.900,00
37.500,00
37.500,00
742.600,00
693.600,00
49.000,00
29.200,00
29.200,00
145.600,00
1.000,00
97.910,00
7.290,00
18.750,00
2.570,00
2.210,00
1.430,00
360,00
7.160,00
3.550,00
230,00
3.140,00
1.028.756,00
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173
UCHWA£A Nr VIII/42/IV/2003 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 14 stycznia 2003 r.
w sprawie ustalenia cen za us³ugi przewozowe transportu zbiorowego w Poznaniu
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku
o cenach (Dz.U. Nr 97 poz. 1050), Rada Miasta Poznania
uchwala, co nastêpuje:

2) ma³e zwierzêta trzymane na kolanach lub na rêkach,

§1. 1. Ustala siê ceny biletów za przejazdy rodkami komunikacji miejskiej, okrelone w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.

4) wózki inwalidzkie,
niepe³nosprawna,

2. Kupuj¹cemu komplet biletów jednorazowych, sk³adaj¹cy siê z 10 sztuk w tamie, przys³uguje bezp³atny jedenasty
bilet o tym samym nominale.

5) instrumenty muzyczne i sztalugi, przewo¿one przez uczniów
i studentów szkó³ muzycznych i plastycznych, na
podstawie legitymacji szkolnej lub studenckiej.

3. Bilety okresowe na linie zwyk³e i nocne uprawniaj¹ do
przejazdów liniami pospiesznymi i sezonowymi pod warunkiem skasowania dodatkowego biletu jednorazowego czasowego lub jednorazowego biletu przystankowego.

§3. Uprawnienia do ulg i zwolnieñ w op³atach za us³ugi
przewozowe transportu zbiorowego okrelone s¹ w odrêbnych przepisach.

4. Cena biletów ulgowych wynosi 50 % obowi¹zuj¹cej
ceny biletu normalnego.
§2. 1. Przewóz baga¿u rêcznego lub zwierz¹t domowych
podlega op³acie jak za przewóz osób na podstawie biletów
normalnych okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
2. Nie podlega op³acie za przewóz:
1) baga¿ nie przekraczaj¹cy wymiarów:
-

65 x 45 x 25 cm dla przedmiotów przestrzennych,

-

12 x 12 x 150 cm dla przedmiotów pod³u¿nych,

-

90 x 75 x 10 cm dla przedmiotów p³askich,

3) wózki dzieciêce, z których korzystaj¹ dzieci do lat 4, oraz
rowerki dzieciêce,
z

których

korzysta

osoba

§4. Traci moc uchwa³a Nr LVIII/407/II/97 Rady Miejskiej
Poznania z dnia 20 maja 1997 r. w sprawie ustalenia cen za
us³ugi przewozowe komunikacji miejskiej w Poznaniu
(z póniejszymi zmianami).
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 kwietnia 2003
roku, po uprzednim og³oszeniu jej w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Przemys³aw Alexandrowicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr VIII/42/IV/2003
Rady Miasta Poznania
z dnia 14 stycznia 2003 r.

CENY ZA US£UGI PRZEWOZOWE TRANSPORTU ZBIOROWEGO W POZNANIU
Lp.
I
1
2
3
4
5
6
7
II
1
2
3
4
5
6

RODZAJ BILETÓW
BILETY JEDNORAZOWE CZASOWE
Normalny na linie zwyk³e i nocne do 10 min.
Normalny na linie zwyk³e i nocne do 30 min.
Normalny na linie zwyk³e i nocne do 60 min.
Normalny na linie zwyk³e i nocne do 90 min.
Normalny na linie pospieszne i sezonowe do 10 min.
Normalny na linie pospieszne i sezonowe do 30 min.
Normalny na linie pospieszne i sezonowe do 60 min.
BILETY OKRESOWE
24 godz. normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne
7-dniowy normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne
Miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
Miesiêczny normalny do 6 przystanków, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
Miesiêczny normalny do 18 przystanków, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
Miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, imienny

CENY BILETÓW
1,10
2,20
3,30
4,40
2,20
4,40
6,60
9,40
22,00
69,00
22,00
46,00
55,00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
III
1
2
3
4
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Miesiêczny normalny do 6 przystanków, na linie zwyk³e i nocne, imienny
Miesiêczny normalny do 18 przystanków, na linie zwyk³e i nocne, imienny
30-dniowy normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
30-dniowy normalny do 6 przystanków, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
30-dniowy normalny do 18 przystanków, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
30-dniowy normalny na sieæ na linie zwyk³e i nocne, imienny
30-dniowy normalny do 6 przystanków na linie zwyk³e i nocne, imienny
30-dniowy normalny do 18 przystanków na linie zwyk³e i nocne, imienny
Miesiêczny normalny na linie pospieszne, sezonowe, zwyk³e i nocne, na okaziciela
Miesiêczny normalny na 1 liniê pospieszn¹, na okaziciela
Miesiêczny normalny na linie pospieszne, sezonowe, zwyk³e i nocne, imienny
Miesiêczny normalny na 1 liniê pospieszn¹, imienny
30-dniowy normalny na linie pospieszne, sezonowe, zwyk³e i nocne, na okaziciela
30-dniowy normalny na 1 liniê pospieszn¹, na okaziciela
30-dniowy normalny na linie pospieszne, sezonowe, zwyk³e i nocne, imienny
30-dniowy normalny na 1 liniê pospieszn¹, imienny
3-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
3-miesiêczny normalny do 6 przystanków na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
3-miesiêczny normalny do 18 przystanków na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
3-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, imienny
3-miesiêczny normalny do 6 przystanków na linie zwyk³e i nocne, imienny
3-miesiêczny normalny do 18 przystanków na linie zwyk³e i nocne, imienny
6-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
6-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, imienny
9-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
9-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, imienny
10-miesiêczny (od wrzenia do czerwca nastêpnego roku) ulgowy-szkolny, na sieæ, na
linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
10-miesiêczny (od wrzenia do czerwca nastêpnego roku) ulgowy-szkolny, na sieæ, na
linie zwyk³e i nocne, imienny
12-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, na okaziciela
12-miesiêczny normalny na sieæ, na linie zwyk³e i nocne, imienny
BILETY JEDNORAZOWE PRZYSTANKOWE
Autobusowy normalny na linie zwyk³e i nocne do 10 przystanków
Autobusowy normalny na linie zwyk³e i nocne powy¿ej 10 przystanków
Autobusowy normalny na linie pospieszne i sezonowe do 10 przystanków
Autobusowy normalny na linie pospieszne i sezonowe powy¿ej 10 przystanków

16,60
34,00
69,00
22,00
46,00
55,00
16,60
34,00
116,00
66,00
87,00
50,00
116,00
66,00
87,00
50,00
192,00
56,00
118,00
138,00
40,00
84,00
335,00
250,00
474,00
364,00
253,00
199,00
602,00
472,00
1,70
2,80
3,40
5,60
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UCHWA£A Nr IV/37/2002 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/646/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie: bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002
Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie województwa (Dz. U. z 2001 Nr 142,
poz. 1590 ze zm.) oraz art. 109, art. 124 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155,
poz. 1014 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego
uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XLIII/646/2001 Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie
bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002 (Dz. Urz.
Woj. Wlkp. Nr 5, poz. 216 z pón.zm.), wprowadza siê
nastêpuj¹ce zmiany:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

1. w § 1 uchwa³y

8. w § 7 ust. 3 uchwa³y

zwiêksza siê dochody bud¿etu Województwa
Wielkopolskiego o kwotê 2.402.917 z³ do kwoty
390.160.270 z³,
zmienia siê treæ za³¹czników nr 1, la do uchwa³y bud¿etowej i nadaje siê im treæ jak w za³¹cznikach nr 1, 1a do
niniejszej uchwa³y
2. w § 2 uchwa³y
zmniejsza siê wydatki bud¿etu Województwa
Wielkopolskiego o kwotê 8.322.364 z³ do kwoty
405.691.434 z³,
3. w § 2 ust. 1a) uchwa³y
zmniejsza siê wydatki bie¿¹ce o kwotê 532.829 z³ do kwoty
262.850.862 z³ w tym:
zmniejsza siê wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
o kwotê 15.910 z³ do kwoty
59.675.229 z³,
zmniejsza siê dotacje o kwotê 7.000 z³ do kwoty
145.151.028 z³,
zmniejsza siê wydatki na obs³ugê d³ugu o kwotê 82.500 z³
do kwoty
7.500.000 z³,
4. w § 2 ust. 1b) uchwa³y
zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe o kwotê 7.789.535 z³ do
kwoty 142.840.572 z³ w tym: zmniejsza siê wydatki maj¹tkowe realizowane w ramach udzielanej pomocy finansowej miedzy jednostkami samorz¹du terytorialnego o kwotê 40.000 z³ do kwoty 2.841.014 z³ zwiêksza siê dotacje
o kwotê 237.000 z³ do kwoty
42.404.348 z³,
zmienia siê treæ za³¹czników nr 2, 2a, 2b do uchwa³y
bud¿etowej i nadaje im siê treæ jak w za³¹cznikach nr 2,
2a, 2b do niniejszej uchwa³y,
5. w § 2 ust. 2b) uchwa³y
zmniejsza siê wydatki na pomoc finansow¹ udzielan¹
innym jednostkom samorz¹du terytorialnego o kwotê
48.000 z³ do kwoty 3.413.014 z³ zgodnie z za³¹cznikiem
nr 2b,
6. w § 3 uchwa³y
zmniejsza siê deficyt bud¿etu o kwotê 10.725.281 z³ do
kwoty
15.531.164 z³
ród³o pokrycia deficytu stanowiæ bêdzie kredyt bankowy
oraz przychody z tytu³u wolnych rodków zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3,
7. w § 4 uchwa³y
zmniejsza siê rezerwê bud¿etow¹ o kwotê
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327.738 z³,

zwiêksza siê dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych o kwotê 237.000 z³ do kwoty 18.401.348 z³,
9. w § 8 uchwa³y
zmniejsza siê dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych na zadania publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ Województwa o kwotê 7.000 z³ do
kwoty 68.842.386 z³ w tym:
zmniejsza siê dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie
lub dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji stowarzyszeniom o kwotê 7.000 z³ do kwoty
8.228.213 z³,
zmienia siê treæ za³¹cznika nr 7 do uchwa³y bud¿etowej
i nadaje mu siê treæ jak w za³¹czniku nr 7 do niniejszej
uchwa³y,
10. w § 9 uchwa³y
zmienia siê treæ za³¹cznika nr 8 - Plan przychodów
i wydatków zak³adów bud¿etowych Województwa Wielkopolskiego do uchwa³y bud¿etowej i nadaje mu siê treæ jak
w za³¹czniku m 8 do niniejszej uchwa³y,
zmienia siê treæ za³¹cznika nr 9 - Plan przychodów
i wydatków gospodarstw pomocniczych Województwa
Wielkopolskiego do uchwa³y bud¿etowej i nadaje mu siê
treæ jak w za³¹czniku nr 9 do niniejszej uchwa³y,
zmienia siê treæ za³¹cznika nr 10 - Plan przychodów
i wydatków rodków specjalnych Województwa Wielkopolskiego do uchwa³y bud¿etowej i nadaje mu siê treæ jak
w za³¹czniku nr 10 do niniejszej uchwa³y,
11. w § 11 uchwa³y
zwiêksza siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych o kwotê 162.000 z³ do
kwoty
562.000 z³,
zwiêksza siê wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w Wielkopolskim Programie Profilaktyki i Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych na lata 2000-2003 o kwotê
162.000 z³ do kwoty 916.960 z³.
Zmienia siê treæ za³¹cznika Nr 12 do uchwa³y bud¿etowej
i nadaje mu siê treæ jak w za³¹czniku nr 12 do niniejszej
uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza
Województwa Wielkopolskiego.

siê

Zarz¹dowi

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.
Przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
() Pawe³ Arndt
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOCHODY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
(wg róde³)

Poz.

I

II

III
IV
V
VI
VII

Nazwa
DOCHODY OGÓ£EM I-XVIII
z tego:
Dochody I-XII
Udzia³y województw w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa w podatku:
- od osób fizycznych
- od osób prawnych
Subwencja ogólna z tego:
1. Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorz¹du terytorialnego
2. Czêæ wyrównawcza dla subwencji ogólnej dla
województw
3. Czêæ drogowa subwencji ogólnej dla województw
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du województwa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
inwestycji i zakupów inwestycyjnych w³asnych samorz¹du
województwa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce realizowane przez samorz¹d województwa na
podstawie porozumieñ z organami administracji rz¹dowej
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie
w³asnych zadañ bie¿¹cych
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego na dofinansowanie
w³asnych zadañ inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

387.757.353

+2.402.917

Plan na 2002
rok po
zmianach
390.160.270

323.918.000

+2.402.917

326.320.917

Plan na 2002 rok

48.774.017

48.774.017

42.026.851
6.747.166
125.854.075

+805.097

42.026.851
6.747.166
126.659.172

24.994.975

+805.097

25.800.072

20.364.673

20.364.673

80.494.427

80.494.427

37.747.911

37.747.911

96.485.024

96.485.024

131.443

131.443

324.000

324.000

1.463.275

1.463.275

VIII

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

318.635

IX

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

6.771.000

X
XI
XII
XIII

XIV

rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin,
(zwi¹zków gmin, powiatów, (zwi¹zków powiatów),
samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³
Odsetki
Inne dochody
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
010 - rolnictwo i ³owiectwo
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d województwa,
z tego:
010 - rolnictwo i ³owiectwo
600 - transport i ³¹cznoæ
710 - dzia³alnoæ us³ugowa
751 - Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli ochrony prawa oraz s¹downictwa
851 - Ochrona zdrowia

Zwiêkszenia
Zmniejszenia

+30.000
+176.000
+21.452
-505.000
+45.000
+40.000
+1.000.000
+628.368

98.150
689.357
5.261.113

546.087

7.979.368

98.150
+162.000

689.357
5.423.113

213.200

213.200

213.200

213.200

50.386.687

50.386.687

7.466.000
30.888.000
472.000

7.466.000
30.888.000
472.000

743.572

743.572

10.817.115

10.817.115

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz¹dowej oraz
XV
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorz¹d
województwa, z tego:
010 - rolnictwo i ³owiectwo
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ
XVI
bie¿¹cych jednostek sektora finansów publicznych
010 - rolnictwo i ³owiectwo
Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z
XVII
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
600 - transport i ³¹cznoæ
851 - Ochrona zdrowia
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
XVIII
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokoci
851 - Ochrona zdrowia

12.924.000

12.924.000

12.924.000

12.924.000

36.600

36.600

36.600

36.600

278.838

278.838

11.418
267.420

11.418
267.420

28

28

28

28

Za³¹cznik Nr 1a
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOCHODY BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Dz.

Rozdz.

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4
DOCHODY OGÓ£EM I + II + III
z tego:
I. DOCHODY W£ASNE
Rolnictwo i ³owiectwo
Biura geodezji i terenów rolnych
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Wp³ywy do bud¿etu nadwy¿ki rodków obrotowych
zak³adu bud¿etowego, czêci zysku gospodarstwa
pomocniczego oraz wp³ywy do bud¿etu ze rodków
specjalnych
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ melioracji wodnych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacje
zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
Przetwórstwo przemys³owe
Rozwój przedsiêbiorczoci
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa

010

01004
01006

097

075
083
084
092
097
242
01008
244
271

626
150

15011
223

Plan na 2002 rok
5
387.757.353
323.918.000
6.995.500
45.000
45.000
219.500

Plan na 2002
rok po
zmianach
6
7
+2.402.917
390.160.270

Zwiêkszenia
Zmniejszenia

+2.402.917
-505.000

326.320.917
6.490.500
45.000
45.000
219.500

100.000

-100.000

30.000

30.000

5.000

5.000

60.000
20.000

60.000
20.000

4.500

4.500

6.731.000

-505.000

6.226.000

100.000

100.000

10.000

10.000

6.621.000

-505.000

6.116.000

4.180.000
4.180.000

4.180.000
4.180.000

180.000

180.000

Dziennik Urzêdowy
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653
600

60001
223
653
60013
075

084
092
630

653
60041
653
700
70005
047

075

077
710

750

71003

092

75000
223
75018

083
244

270

626
75095

048
059
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Transport i ³¹cznoæ
Krajowe pasa¿erskie przewozy kolejowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Drogi publiczne wojewódzkie
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Infrastruktura portowa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne us³ugi
komunalne
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
Dzia³alnoæ us³ugowa
Biura Planowania Przestrzennego
Pozosta³e odsetki
Administracja publiczna
Integracja z Uni¹ Europejsk¹
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Urzêdy marsza³kowskie
Wp³ywy z us³ug
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê
zadañ bie¿¹cych jednostek sektora finansów
publicznych
rodki na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
gmin(zwi¹zków gmin), powiatów(zwi¹zków
powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z
innych róde³
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Wp³ywy z op³at za koncesje i licencje

4.000.000

4.000.000

86.397.275
27.810.000

86.670.275
27.810.000

23.229.000

23.229.000

4.581.000

4.581.000

54.587.275

54.860.275

50.000

50.000

15.000

15.000

75.000

75.000

1.385.275

1.385.275

53.335.000

53.335.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

3.895.400

3.895.400

3.895.400

3.895.400

95.400

95.400

1.300.000

1.300.000

2.500.000

2.500.000

1.000
1.000
1.000
762.232
26.600

1.000
1.000
1.000
1.236.684
26.600

+474.452

26.600
318.073
1.288
218.635

26.600
+312.452
+30.000
+176.000
+21.452

98.150

0
417.559
400.000
17.559

630.525
1.288
446.087

98.150

+45.000
+40.000
+162.000
+162.000

85.000
579.559
562.000
17.559
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756
75623
001
002

758
75801

292
75804
292
75806
75814
801
80133

292
092
097

069
075
083
084
092
097
223

80141

075
092
097
223
80143
075
083
092
097
223
271

630
80146
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej
Udzia³y województw 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
województw
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i
województw
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Owiata i wychowanie
Szko³y pomaturalne i policealne
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Kolegia nauczycielskie i nauczycielskie kolegia
jêzyków obcych
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Jednostki pomocnicze szkolnictwa
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

48.774.017

48.774.017

48.774.017

48.774.017

42.026.851
6.747.166
126.374.079

+805.097

42.026.851
6.747.166
127.179.176

24.994.975

+805.097

25.800.072

24.994.975

+805.097

25.800.072

20.364.673

20.364.673

20.364.673

20.364.673

80.494.427

80.494.427

80.494.427
520.004
500.000
20.004
1.179.035
351.571
2.430

80.494.427
520.004
500.000
20.004
1.179.035
351.571
2430

139.192

139.192

23.517

23.517

699

699

23.848
3.114

23.848
3.114

158.771

158.771

46.844

46.844

2.000

2.000

4.803
990

4.803
990

39.051

39.051

132.173

132.173

7.181

7.181

700
3.000
458

700
3.000
458

103.834

103.834

12.000

12.000

5.000

5000

385.341

385.341
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075
083
092
097
223
80195
223
851

85111
223
271

626

630

653
85117
223
85120
223
85121
090
223
291
85141
653
85148
223
85195
223

630
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Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Zak³ady opiekuñczo-lecznicze i pielêgnacyjnoopiekuñcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Lecznictwo psychiatryczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Lecznictwo ambulatoryjne
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy ze zwrotów dotacji wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w
nadmiernej wysokoci
Ratownictwo medyczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Medycyna pracy
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ inwestycyjnych i
zakupów inwestycyjnych

199.319

199.319

100.523
8.318
10.502

100.523
8.318
10.502

66.679

66.679

263.106

263.106

263.106

263.106

36.810.483
33.483.544

36.810.483
33.483.544

3.190.871

3.190.871

20.000

20.000

150.000

150.000

55.000

55.000

30.067.673

30.067.673

189.521

189.521

189.521

189.521

210.579

210.579

210.579

210.579

61.668

61.668

4.526

4.526

46.142

46.142

11.000

11.000

491.351

491.351

491.351

491.351

2.097.070

2.097.070

2.097.070

2.097.070

276.750

276.750

258.750

258.750

18.000

18.000
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853

85300
223
653
85317
85332

092
223

854

85410
075
083
223

900

90006
626

921

92105
271
92106
223
271
92107
096
223
92108
223
92113
222

223
271
92114
223
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Opieka spo³eczna
Integracja z Uni¹ Europejsk¹
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacje inwestycji i zakupów inwestycyjnych
w³asnych samorz¹du województwa
Regionalne orodki polityki spo³ecznej
Pozosta³e odsetki
Wojewódzkie urzêdy pracy
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Edukacyjna opieka wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z us³ug
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Ochrona gleby i wód podziemnych
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek
sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozosta³e zadania w zakresie kultury
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Teatry dramatyczne i lalkowe
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Teatry muzyczne, opery i operetki
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniê¿nej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Centra Kultury i sztuki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez samorz¹d
województwa na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Pozosta³e instytucje kultury
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa

3.020.770
29.270

3.020.770
29.270

19.270

19.270

10.000

10.000

2.500
2.500
2.989.000

2.500
2.500
2.989.000

2.989.000

2.989.000

144.993
144.993

144.993
144.993

38.447

38.447

102.290

102.290

4.256

4.256

0
0

+1.628.368
+1.628.368

1.628.368
1.628.368

0

+1.000.000
+628.368

1.628.368

5.103.854
3.000

5.103.854
3.000

3.000

3.000

900.000

900.000

700.000

700.000

200.000

200.000

815.000

815.000

15.000

15.000

800.000

800.000

400.000

400.000

400.000

400.000

311.000

311.000

7.000

7.000

250.000

250.000

54.000

54.000

90.411

90.411

90.411

90411
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92116
222

223
92118
222

223
271
926

92605
090
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Biblioteki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez samorz¹d
województwa na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Muzea
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
zadania bie¿¹ce realizowane przez samorz¹d
województwa na podstawie porozumieñ z organami
administracji rz¹dowej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê bie¿¹cych zadañ w³asnych samorz¹du
województwa
Wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej
wysokoci

754.443

754.443

104.443

104.443

650.000

650.000

1.830.000

1.830.000

20.000

20.000

1.785.000

1.785.000

25.000

25.000

6.362
6.362

6.362
6.362

6.362

6.362

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

WYDATKI BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2002 ROK
Dzia³ Rozdzia³
1

2

010
01004
01006
01008
150
600

15011
60001
60013
60041
60095

630
63001
63003
63095
700
70005
710
71003

Wyszczególnienie
3
Wydatki ogó³em I + II + III
I Wydatki na zadania w³asne
Rolnictwo i ³owiectwo
Biura geodezji i terenów rolnych
Zarz¹dy melioracji i urz¹dzeñ
wodnych
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ
melioracji wodnych
Przetwórstwo przemys³owe
Rozwój przedsiêbiorczoci
Transport i ³¹cznoæ
Krajowe pasa¿erskie przewozy
kolejowe
Drogi publiczne wojewódzkie
Infrastruktura portowa
Pozosta³a dzia³alnoæ
Turystyka
Orodki informacji turystycznej
Zadania w zakresie
upowszechniania turystyki
Pozosta³a dzia³alnoæ
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i
nieruchomociami
Dzia³alnoæ us³ugowa
Biura planowania
przestrzennego

Plan na
2002 r.
4
414.013.798
350.174.445
20.113.938
840.600

Zwiêkszenia
Zmniejszenia
5
-8.322.364
-8.322.364
-505.000

12.542.338

Plan na 2002 r.
po zmianach
6
405.691.434
341.852.081
19.608.938
840.600

w tym:
Wydatki
Wydatki
bie¿¹ce
maj¹tkowe
7
8
262.850.862 142.840.572
211.935.509 129.916.572
13.442.191
6.166.747
840.600
0

12.542.338

12.491.591

50.747

6.226.000

110.000

6.116.000

4.200.000
4.200.000
128.978.036

200.000
200.000
50.225.198

4.000.000
4.000.000
78.752.838

27.810.000

21.428.990

6.381.010

94.502.022
4.000.000
2.666.014
932.618
487.648

28.796.208
0
0
929.618
487.648

65.705.814
4.000.000
2.666.014
3.000
0

419.970

419.970

416.970

3.000

25.000
300.000

25.000
300.000

25.000
300.000

0

300.000

300.000

300.000

0

3.272.003

3.272.003

3.272.003

0

2.940.445

2.940.445

2.940.445

0

6.731.000
4.200.000
4.200.000
139.018.036

-500.000
-5.000

-10.040.000

27.810.000
104.502.022
4.000.000
2.706.014
932.618
487.648

-10.000.000
-40.000
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Prace geodezyjne i
kartograficzne (nieinwestycyjne)
Administracja publiczna
Integracja z Uni¹ Europejsk¹
Samorz¹dowe sejmiki
województw

21.990.644
26.600

75018

Urzêdy marsza³kowskie

20.140.092

75097
75095

85120
85121
85141
85148
85149
85153

Gospodarstwa pomocnicze
Pozosta³a dzia³alnoæ
Bezpieczeñstwo publiczne i
ochrona przeciwpo¿arowa
Zadania ratownictwa górskiego i
wodnego
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów
wartociowych, kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du
terytorialnego
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Rezerwy ogólne i celowe
- rezerwa ogólna
Owiata i wychowanie
Szko³y zawodowe
Szko³y pomaturalne i policealne
Kolegia nauczycielskie i
nauczycielskie kolegia jêzyków
obcych
Jednostki pomocnicze
szkolnictwa
Dokszta³canie i doskonalenie
nauczycieli
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Zak³ady opiekuñczo-lecznicze i
pielêgnacyjno-opiekuñcze
Lecznictwo psychiatryczne
Lecznictwo ambulatoryjne
Ratownictwo medyczne
Medycyna pracy
Programy polityki zdrowotnej
Zwalczanie narkomanii

85154

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

85195

Pozosta³a dzia³alnoæ
Opieka spo³eczna
Regionalne orodki polityki
spo³ecznej
Integracja z Uni¹ Europejsk¹
Wojewódzkie urzêdy pracy
Pozosta³a dzia³alnoæ
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Internaty i bursy szkolne
Pomoc materialna dla uczniów
Gospodarka komunalna i
ochrona rodowiska
Ochrona gleby i wód
podziemnych

71013
750

75000
75017

754
75415
757
75702
7!38
75814
75818
801
80130
80133
80141
80143
80146
80195
851
85111
85117

853
85317
85300
85332
85395
854
85410
85415
900
90006
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331.558

331.558

331.558

0

22.058.102
26.600

21.088.928
26.600

969.174

1.413.552

1.413.552

20.377.950

19.408.776

170.000
70.000

170.000
70.000

170.000
70.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

1.583.952

+67.458
-120.000
-50.400
+30.000
-74.594
+176.000
+45.000
+40.000
+21.452

969.174

0

7.650.000

-82.500

7.567.500

7.567.500

7.650.000

-82.500

7.567.500

7.567.500

370.301
42.563
327.738
327.738
25.642.875
193.973
12.139.221

-327.738
-327.738
-327.738
+805.097
+123.000

42.563
42.563
0
0
26.447.972
193.973
12.262.221

42.563
42.563
0
0
25.637.875
193.973
12.139.221

2.717.303

+127.000

2.844.303

2.717.303

127.000

5.886.261

+405.097
+150.000

6.441.358

5.881.261

560.097

4.238.863

4.238.863

467.254
43.505.827
34.379.119

467.254
10.014.479
3.217.233

189.521

189.521

385.579
90.528
1.029.502
5.381.117
336.800
29.990

210.579
90.528
0
5.381.117
336.800
29.990

175.000
0
1.029.502

941.921

299.961

641.960

741.750
5.017.558

258.750
5.007.558

483.000
10000

1.310.588

1.310.588

1.310.588

29.270
2.989.000
688.700

29.270
2.989.000
688.700

19.270
2.989.000
688.700

10.000
0
0

2.987.355

2.987.355

2.987.355

0

2.095.555
891.800

2.095.555
891.800

2.095.555
891.800

0

4.238.863
467.254
43.343.876
34.379.119

+161.951

189.521
310.579
90.528
1.029.502
5.381.117
336.800
30.000
854.960
741.750
5.017.558

+75.000

-10
+162.000
-39
-75.000

0

0

810.097
123.000

33.491.348
31.161.886

0

+1.628.368

1.628.368

0

1.628.368

0

+1.000.000
+628.368

1.628.368

0

1.628.368
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Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozosta³e zadania w zakresie
92105
kultury
92106 Teatry dramatyczne i lalkowe
Teatry muzyczne, opery,
92107
operetki
Filharmonie, orkiestry chóry i
92108
kapele
92113 Centra kultury i sztuki
92114 Pozosta³e instytucje kultury
92116 Biblioteki
92118 Muzea
Ochrona i konserwacja
92120
zabytków
92195 Pozosta³a dzia³alnoæ
926
Kultura fizyczna i sport
Zadania ratownictwa górskiego i
92602
wodnego
Zadania w zakresie kultury
92605
fizycznej i sportu
92695 Pozosta³a dzia³alnoæ
II. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorz¹d województwa
010
Rolnictwo i ³owiectwo
Budowa i utrzymanie urz¹dzeñ
01008
melioracji wodnych
Prace geodezyjno-urz¹dzeniowe
01005
na potrzeby rolnictwa
Usuwanie skutków klêsk
01078
¿ywio³owych
600
Transport i ³¹cznoæ
Krajowe pasa¿erskie przewozy
60003
autobusowe
710
Dzia³alnoæ us³ugowa
Prace geodezyjne i
71013
kartograficzne (nieinwestycyjne)
Urzêdy naczelnych organów
w³adzy pañstwowej, kontroli i
751
ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
75109 województw oraz referenda
gminne, powiatowe i
wojewódzkie
851
Ochrona zdrowia
Sk³adki na ubezpieczenie
zdrowotne oraz wiadczenia dla
85156
osób nie objêtych obowi¹zkiem
ubezpieczenia zdrowotnego
85157
Sta¿e i specjalizacje medyczne
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
010
Rolnictwo i ³owiectwo
Prace geodezyjno-urz¹dzeniowe
01005
na potrzeby rolnictwa
921
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68.724.398

-26.000

68.698.398

64.788.398

1.683.000

-8.000
-3.000

1.672.000

1.672.000

12.110.000

12.110.000

12.110.000

16.315.000

16.315.000

16.315.000

6.194.000

6.194.000

5.844.000

350.000

5.491.000
2.200.000
4.896.954
18.568.544

5.491.000
2.200.000
4.896.954
18.568.544

5.373.000
2.200.000
4.896.954
15.126.544

118.000

1.010.000

1.010.000

1.010.000

240.900
6.572.843

240.900
6.397.843

103.000

103.000

255.900
6.576.843

-15.000
-4.000

103.000
6.366.343

-4.000

3.910.000

0

0
3.442.000

175.000

6.362.343

6.187.343

107.500

107.500

107.500

63.589.553

63.589.553

50.665.553

12.924.000

20.390.000

20.390.000

7.466.000

12.924.000

13.674.000

13.674.000

7.250.000

6.424.000

216.000

216.000

216.000

6.500.000

6.500.000

0

30.899.418

30.899.418

30.899.418

30.899.418

30.899.418

30.899.418

472.000

472.000

472.000

472.000

472.000

472.000

743.572

743.572

743.572

743.572

743.572

743.572

11.084.563

11.084.563

11.084.563

2.046

2.046

2.046

11.082.517

11.082.517

11.082.517

249.800

249.800

249.800

249.800

249.800

249.800

249.800

249.800

249.800

175.000

6.500.000

0

0
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Za³¹cznik Nr 2a
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

WYDATKI BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO NA 2002 ROK
Dzia³

Rozdzia³

§

Wyszczególnienie

1
2
3
4
Wydatki ogó³em I+ II + III
I Wydatki na zadania w³asne
010
Rolnictwo i ³owiectwo
Biura geodezji i
01004
terenów rolnych
Dotacja podmiotowa
2510 z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Zarz¹dy melioracji
01006
i urz¹dzeñ wodnych
4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki na zakupy
inwestycyjne
6060
jednostek
bud¿etowych
Budowa
01008
i utrzymanie urz¹dzeñ
melioracji wodnych
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
Przetwórstwo
150
przemys³owe
Rozwój
15011
przedsiêbiorczoci
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
2580 jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2820 dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki na zakup
i objêcie akcji oraz
6010 wniesienie wk³adów
do spó³ek prawa
handlowego
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
6230 inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansów publicznych

Plan na 2002 r.
5
414.013.798
350.174.445
20.113.938

Zwiêkszenia
Zmniejszenia
6
-8.322.364
-8.322.364
-505.000

Plan na 2002 r.
po zmianach
7
405.691.434
341.852.081
19.608.938

w tym:
Wydatki
Wydatki maj¹tkowe
bie¿¹ce
8
9
262.850.862
142.840.572
211.935.509
129.916.572
13.442.191
6.166.747

840.600

840.600

840.600

750.000

750.000

750.000

90.600

90.600

90.600

12.542.338

12.542.338

12.491.591

10.207.494

10.207.494

10.207.494

2.284.097

2.284.097

2.284.097

50.747

50.747

6.731.000

-505.000

110.000
6.621.000

-500.000
5.000

0

50.747

50.747

6.226.000

110.000

110.000

110.000

6.116.000

6.116.000

6.116.000

4.200.000

4.200.000

200.000

4.000.000

4.200.000

4.200.000

200.000

4.000.000

20.000

20.000

20.000

180.000

180.000

180.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000
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600
60001

60013

60041

60095

630
63001

63003

Transport i ³¹cznoæ
Krajowe pasa¿erskie
przewozy kolejowe
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
2580 jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
wydatki na zakupy
inwestycyjne
6060
jednostek
bud¿etowych
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Drogi publiczne
wojewódzkie
4010,
Wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
wydatki na zakupy
inwestycyjne
6060
jednostek
bud¿etowych
Infrastruktura
portowa
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
6230 inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki na pomoc
finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami
samorz¹du
terytorialnego na
6300
dofinansowanie
w³asnych zadañ
inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych
Turystyka
Orodki informacji
turystycznej
Dotacja
przedmiotowa
z bud¿etu dla zak³adu
2610
bud¿etowego lub
gospodarstwa
pomocniczego
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Zadania w zakresie
upowszechniania
turystyki
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2820 dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
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139.018.036

128.978.036

50.225.198

78.752.838

27.810.000

27.810.000

21.428.990

6.381.010

21.423.770

21.423.770

21.423.770

6.381.010

6.381.010

5.220

5.220

5.220

94.502.022

28.796.208

7.814.872

7.814.872

7.814.872

20.981.336

20.981.336

20.981.336

104.229.022

75.566.072

-10.040.000

-10.000.000

-10.000.000

6.381.010

65.705.814

65.566.072

65.566.072

139.742

139.742

139.742

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

2.706.014

-40.000

2.666.014

0

2.666.014

2.706.014

-40.000

2.666.014

0

2.666.014

932.618

932.618

929.618

3.000

487.648

487.648

487.648

0

205.948

205.948

205.948

281.700

281.700

281.700

419.970

416.970

416.970

416.970

416.970

416.970

3.000
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6610

63095
700

710
71003

71013

750
75000

75017

75018

Dotacje celowe
przekazane gminie lub
miastu sto³ecznemu
Warszawie na
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
realizowane na
podstawie
porozumieñ (umów)
miêdzy jednostkami
samorz¹du
terytorialnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Gospodarka
mieszkaniowa
Gospodarka gruntami
i nieruchomociami
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Dzia³alnoæ us³ugowa
Biura planowania
przestrzennego

4010,
Wynagrodzenia
4040,
I pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Prace geodezyjne
i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Administracja
publiczna
Integracja z Uni¹
Europejsk¹
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Samorz¹dowe sejmiki
województw
4010,
Wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Urzêdy
marsza³kowskie
W tym:
4010
Wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
Pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
wydatki na zakupy
inwestycyjne
6060
jednostek
bud¿etowych
Projekt RIS
Innowacyjna
Wielkopolska
w tym:
4012,
wynagrodzenia
4042,
i pochodne od
4112,
wynagrodzeñ
4122
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
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3.000

3.000

3.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

300.000

300.000

300.000

0

300.000

300.000

300.000

0

0

300.000

300.000

300.000

3.272.003

3.272.003

3.272.003

0

2.940.445

2.940.445

2.940.445

0

2.544.358

2.544.358

2.544.358

396.087

396.087

396.087

331.558

331.558

331.558

331.558

331.558

331.558

22.058.102

21.088.928

26.600

26.600

26.600

26.600

26.600

26.600

21.990.644

+67.458

0

969.174

1.583.952

-170.400

1.413.552

1.413.552

0

1.000

-1.000

0

0

1.582.952

-120.000
-49.400

1.413.552

1.413.552

20.140.092

+237.858

20.377.950

19.408.776

13.103.205

-14.910

13.088.295

13.088.295

6.000.451

+30.000
-59.684
+176.000
+21.452

6.168.219

6.168.219

450.000

+45.000
+40.000

535.000

535.000

428.786

428.786

428.786

157.650

157.650

152.262

41.248

41.248

41.248

111.014

111.014

111.014

969.174

5.388
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6062

75097
-

2410

75095

2820

754
75415

2820

757

75702

758
75814
75818
4810
801
80130

80133

80141

wydatki na zakupy
inwestycyjne
jednostek
bud¿etowych
Gospodarstwa
pomocnicze
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Dotacja z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego
i gospodarstwa
pomocniczego na
pierwsze wyposa¿enie
w rodki obrotowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
Bezpieczeñstwo
publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Zadania ratownictwa
górskiego
i wodnego
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
Obs³uga d³ugu
publicznego
Obs³uga papierów
wartociowych,
kredytów i po¿yczek
jednostek samorz¹du
terytorialnego
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia
finansowe
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Rezerwy ogólne
i celowe
Rezerwy w tym:
- rezerwa ogólna
Owiata i
wychowanie
Szko³y zawodowe

4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Szko³y pomaturalne i
policealne
4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
Kolegia nauczycielskie
i nauczycielskie
kolegia jêzyków
obcych
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5.388

5388

5.388

170.000

170.000

170.000

100.000

100.000

100.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

34.000

0

0

7.650.000

-82.500

7.567.500

7.567.500

0

7.650.000

-82.500

7.567.500

7.567.500

0

7.650.000

-82.500

7.567.500

7.567.500

370.301

-327.738

42.563

42.563

0

42.563

42.563

42.563

0

42.563

42.563

42.563

327.738

-327.738

0

0

327.738
327.738

-327.738
-327.738

0
0

0
0

25.642.875

+805.097

0

26.447.972

25.637.875

810.097

193.973

193.973

193.973

0

181.822

181.822

181.822

12.151

12.151

12.151

12.262.21

12.139.221

10.164.600

10.164.600

10.164.600

1.974.621

1.974.621

1.974.621

12.139.221

+123.000

0

+123.000

123.000

2.717.303

+127.000

2.844.303

123.000

123.000

2.717.303

127.000
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80143

80146

80195

851
85111

85117

4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
Jednostki pomocnicze
szkolnictwa
4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
wydatki na zakupy
inwestycyjne
6060
jednostek
bud¿etowych
Dokszta³canie
i doskonalenie
nauczycieli
4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
2560 samodzielnego
publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
6210
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
zak³adów
bud¿etowych
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
6220 inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych w tym:
Wielkopolskie
Centrum Onkologii
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Zak³ady opiekuñczolecznicze
i pielêgnacyjnoopiekuñcze
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2.444.656

2.444.656

2.444.656

272.647

272.647

272.647

0

+127.000

+127.000

+127.000

5.886.261

+555.097

6.441.358

5.881.261

4.860.591

4.860.591

4.860.591

1.020.670

1.020.670

1.020.670

560.097

0

+150.000

150.000

150.000

5.000

+405.097

410.097

410.097

4.238.863

4.238.863

4.238.863

3.505.174

3.505.174

3.505.174

733.689

733.689

733.689

467.254

467.254

467.254

196.314

196.314

196.314

270.940

0

0

270.940

270.940

43.505.827
34.379.119

10.014.479
3.217.233

3.210.871

3.210.871

3.210.871

19.000.000

19.000.000

19.000.000

12.161.886

12.161.886

12.161.886

10.330.782

10.330.782

10.330.782

6.362

6.362

6.362

189.521

189.521

189.521

43.343.876
34.379.119

+161.951

33.491.348
31.161.886
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85120

2560

6220

85121

2560

85141

6220

85148
2560

85149

2560

85153
85154

2810

2820

Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
samodzielnego
publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej
Lecznictwo
psychiatryczne
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
samodzielnego
publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Lecznictwo
ambulatoryjne
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
samodzielnego
publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Ratownictwo
medyczne
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Medycyna pracy
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
samodzielnego
publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej
Programy polityki
zdrowotnej
Dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
samodzielnego
publicznego zak³adu
opieki zdrowotnej
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Zwalczanie
narkomanii
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Przeciwdzia³anie
alkoholizmowi
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji fundacjom
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom

Poz. 174

 943 

189.521

310.579

+75.000

210.579

100.000

+75.000

189.521

189.521

385.579

210.579

210.579

210.579

175.000

175.000

175.000

90.528

90.528

90.528

46.142

46.142

46.142

44.386

44.386

44.386

1.029.502

1.029.502

1.029.502

1.029.502

1.029.502

1.029.502

5.381.117

5.381.117

5.381.117

5381.117

5.381.117

5.381.117

336.800

336.800

336.800

312.000

312.000

312.000

24.800

24.800

24.800

30.000

-10

29.990

29.990

30.000

-10

29.990

29.990

854.960

+86.961

941.921

299.961

7.200

7.200

7.200

51.000

51.000

51.000

0

0

0

0

641.960

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

2830

-

6220

85195
-

6220

853
85300
6067

85317

85332

85395

Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji pozosta³ym
jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Pozosta³a dzia³alnoæ
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Opieka spo³eczna
Integracja z Uni¹
Europejsk¹
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
wydatki na zakupy
inwestycyjne
jednostek
bud¿etowych
Regionalne orodki
polityki spo³ecznej

4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Wojewódzkie urzêdy
pracy
4010,
wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2810
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji fundacjom
Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2820 dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom

Poz. 174

 944 

3.000

3.000

3.000

238.761

313.800

-75.500
-39

238.761

479.960

+162.000

641.960

641.960

741.750

741.750

258.750

258.750

258.750

258.750

483.000

483.000

483.000

5.017.558

5.017.558

5.007.558

10.000

29.270

29.270

19.270

10.000

19.270

19.270

19.270

10.000

10.000

1.310.588

1.310.588

1.310.588

848.827

848.827

848.827

461.761

461.761

761.761

2.989.000

2.989.000

2.989.000

2.324.430

2.324.430

2.324.430

664.570

664.570

664.570

688.700

688.700

688.700

85.100

85.100

85.100

468.900

468.900

468.900

483.000

10.000

0

0

0

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

854
85410

85415

900
90006

921
92105

92106

92107

Dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
2830 zadañ zleconych do
realizacji pozosta³ym
jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Internaty i bursy
szkolne
4010,
Wynagrodzenia
4040,
i pochodne od
4110,
wynagrodzeñ
4120
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Pomoc materialna dla
uczniów
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Gospodarka
komunalna
i ochrona rodowiska
Ochrona gleby
i wód podziemnych
wydatki inwestycyjne
6050 jednostek
bud¿etowych
Kultura i ochrona
dziedzictwa
narodowego
Pozosta³e zadania
w zakresie kultury
Wydatki na pomoc
finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami
samorz¹du
2710
terytorialnego na
dofinansowanie
w³asnych zadañ
bie¿¹cych
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2810
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji fundacjom
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2820 dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
2830 zadañ zleconych do
realizacji pozosta³ym
jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Teatry dramatyczne i
lalkowe
dotacja podmiotowa
2550 z bud¿etu dla
instytucji kultury
Teatry muzyczne,
opery, operetki
dotacja podmiotowa
2550 z bud¿etu dla
instytucji kultury

Poz. 174

 945 

46.000

46.000

46.000

88.700

88.700

88.700

2.987.355

2.987.355

2.987.355

0

2.095.555

2.095.555

2.095.555

0

1.452.548

1.452.548

1.452.548

643.007

643.007

643.007

891.800

891.800

891.800

891.800

891.800

891.800

0

0

+1.628.368

1.628.368

0

1.628.368

0

+1.628.368

1.628.368

0

1.628.368

0

+1.000.000
+628.368

1.628.368

68.724.398

-26.000

68.698.398

64.788.398

3.910.000

1.683.000

-11.000

1.672.000

1.672.000

0

300.000

-8.000

292.000

292.000

280.000

280.000

797.000

797.000

303.000

303.000

303.000

12.110.000

12.110.000

12.110.000

12.110.000

12.110.000

12.110.000

16.315.000

16.315.000

16.315.000

16.315.000

16.315.000

16.315.000

280.000

800.000

-3.000

1.628.368

0

0

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

92108
2550

6220

92113
2550

6220

92114
2550
92116
2550
92118
2550

6220

92120

2710

2820

Filharmonie, orkiestry
chóry
i kapele
dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
instytucji kultury
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Centra kultury
i sztuki
dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
instytucji kultury
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Pozosta³e instytucje
kultury
dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
instytucji kultury
Biblioteki
dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
instytucji kultury
Muzea
dotacja podmiotowa
z bud¿etu dla
instytucji kultury
Dotacje celowe
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
kosztów realizacji
inwestycji
i zakupów
inwestycyjnych
innych jednostek
sektora finansów
publicznych
Ochrona
i konserwacja
zabytków
Wydatki na pomoc
finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami
samorz¹du
terytorialnego na
dofinansowanie
w³asnych zadañ
bie¿¹cych
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom

Poz. 174

 946 

6.194.000

6.194.000

5.844.000

5.844.000

5.844.000

5.844.000

350.000

350.000

5.491.000

5.491.000

5.373.000

5.373.000

5.373.000

5.373.000

118.000

118.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

2.200.000

4.896.954

4.896.954

4.896.954

4.896.954

4.896.954

4.896.954

18.568.544

18.568.544

15.126.544

15.126.544

15.126.544

15.126.544

3.442.000

3.442.000

1.010.000

1.010.000

1.010.000

175.000

175.000

175.000

40.000

40.000

40.000

350.000

350.000

118.000

118.000

0

0

3.442.000

3.442.000

0

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
dofinansowanie
2830 zadañ zleconych do
realizacji pozosta³ym
jednostkom nie
zaliczanym do sektora
finansów publicznych
92195
Pozosta³a dzia³alnoæ
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Kultura fizyczna
926
I sport
Zadania ratownictwa
92602
górskiego
i wodnego
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2820 dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
Zadania w zakresie
92605
kultury fizycznej
i sportu
Wydatki na pomoc
finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami
samorz¹du
2710
terytorialnego na
dofinansowanie
w³asnych zadañ
bie¿¹cych
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2810
dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji fundacjom
dotacja celowa
z bud¿etu na
finansowanie lub
2820 dofinansowanie
zadañ zleconych do
realizacji
stowarzyszeniom
Wydatki na pomoc
finansow¹ udzielan¹
miêdzy jednostkami
samorz¹du
terytorialnego na
6300
dofinansowanie
w³asnych zadañ
inwestycyjnych
i zakupów
inwestycyjnych
92695
Pozosta³a dzia³alnoæ
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
II. Zadania z zakresu administracji rz¹dowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorz¹d województwa
Rolnictwo
010
i ³owiectwo
Budowa
i utrzymanie
01008
urz¹dzeñ
melioracji
wodnych
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Wydatki
inwestycyjne
6050
jednostek
bud¿etowych

Poz. 174

 947 

795.000

795.000

795.000

255.900

-15.000

240.900

240.900

255.900

-15.000

240.900

240.900

6.576.843

-4.000

6.572.843

6.397.843

175.000

103.000

103.000

103.000

0

103.000

103.000

103.000

6.362.343

6.87.343

105.000

105.000

105.000

15.000

15.000

15.000

6.067.343

6.067.343

6.366.343

6.071.343

-4.000

-4.000

0

175.000

175.000

175.000

175.000

107.500

107.500

107.500

107.500

107.500

107.500

63.589.553

63.589.553

50.665.553

12.924.000

20.390.000

20.390.000

7.466.000

12.924.000

13.674.000

13.674.000

7.250.000

6.424.000

7.250.000

7.250.000

7.250.000

6.424.000

6.424.000

0

6.424.000

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

01005
01078

6050
600
60003

2630

710
71013
-

751

75109

851

85156

85157

2560

2570

Prace geodezyjnourz¹dzeniowe na
potrzeby rolnictwa
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Usuwanie
skutków klêsk
¿ywio³owych
Wydatki
inwestycyjne
jednostek
bud¿etowych
Transport
i ³¹cznoæ
Krajowe
pasa¿erskie
przewozy
autobusowe
Dotacja
przedmiotowa
z bud¿etu dla
jednostek nie
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Dzia³alnoæ
us³ugowa
Prace geodezyjne
i kartograficzne
(nieinwestycyjne)
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Urzêdy
naczelnych
organów w³adzy
pañstwowej,
kontroli i ochrony
prawa oraz
s¹downictwa
Wybory do rad
gmin, rad
powiatowi
sejmików
województw oraz
referenda gminne,
powiatowe i
wojewódzkie
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Ochrona zdrowia
Sk³adki na
ubezpieczenie
zdrowotne oraz
wiadczenia dla
osób nie objêtych
obowi¹zkiem
ubezpieczenia
zdrowotnego
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
Sta¿e i
specjalizacje
medyczne
Dotacja
podmiotowa z
bud¿etu dla
samodzielnego
publicznego
zak³adu opieki
zdrowotnej
Dotacja
podmiotowa z
bud¿etu dla
pozosta³ych
jednostek sektora
finansów
publicznych

Poz. 174

 948 

216.000

216.000

216.000

0

216.000

216.000

216.000

6.500.000

6.500.000

0

6.500.000

6.500.000

30.899.418

30.899.418

30.899.418

0

30.899.418

30.899.418

30.899.418

0

30.888.000

30.888.000

30.888.000

11.418

11.418

11.418

472.000

472.000

472.000

0

472.000

472.000

472.000

0

472.000

472.000

472.000

743.572

743.572

743.572

743.572

743.572

743.572

6.500.000

6.500.000

743.572

743.572

743.572

11.084.563

11.084.563

11.084.563

0

2.046

2.046

2.046

0

2.046

2.046

2.046

11.082.517

11.082.517

11.082.517

7.111.727

7.111.727

7.111.727

1.955.239

1.955.239

1.955.239

0

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 174

 949 

Dotacja
podmiotowa z
bud¿etu dla
2580
jednostek nie
zaliczanych do
sektora finansów
publicznych
Dotacja celowa z
bud¿etu na
finansowanie lub
2810
dofinansowanie
zadañ zleconych
do realizacji
fundacjom
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce
III. Wydatki na zadania realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
Rolnictwo i
010
³owiectwo
Prace geodezyjno01005
urz¹dzeniowe na
potrzeby rolnictwa
pozosta³e wydatki
bie¿¹ce

1.505.007

1.505.007

1.505.007

243.096

243.096

243.096

267.448

267.448

267.448

249.800

249.800

249.800

0

249.800

249.800

249.800

0

249.800

249.800

249.800

0

249.800

249.800

249.800

Za³¹cznik Nr 2b
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

WYDATKI NA POMOC FINANSOW¥ UDZIELAN¥ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU
TERYTORIALNEGO Z BUD¯ETU WOJEWÓDZTWA W 2002 ROKU
Dzia³

Rozdzia³

§

Wyszczególnienie

Plan na 2002 r.

Zwiêkszenia
Zmniejszenia

Plan
na 2002 r.

1

2

3

4

5

6

7

600
60095

6300

921
92105

2710
92120
2710
926
92605

2710

6300

OGÓ£EM
Transport i ³¹cznoæ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Pozosta³e zadania w zakresie kultury
Wydatki na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Ochrona i konserwacja zabytków
Wydatki na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
Wydatki na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
bie¿¹cych
Wydatki na pomoc finansow¹
udzielan¹ miêdzy jednostkami
samorz¹du terytorialnego na
dofinansowanie w³asnych zadañ
inwestycyjnych i zakupów
inwestycyjnych

Wydatki
bie¿¹ce

w tym:
Wydatki
maj¹tkowe

8
572.000
0
0

9

3.461.014
2.706.014
2.706.014

-48.000
-40.000
-40.000

3.413.014
2.666.014
2.666.014

2.841.014
2.666.014
2.666.014

2.706.014

-40.000

2.666.014

475.000

-8.000

467.000

467.000

0

300.000

-8.000

292.000

292.000

0

300.000

-8.000

292.000

292.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

175.000

280.000

280.000

105.000

175.000

280.000

280.000

105.000

175.000

105.000

105.000

105.000

175.000

175.000

2.666.014

0

175.000

Dziennik Urzêdowy
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Poz. 174
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU BUD¯ETOWEGO W 2002 ROKU
§

Wyszczególnienie
Ogó³em
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
na rynku krajowym
Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych

952
955

26.256.445

Zmniejszenia
Zwiêkszenia
-10.725.281

20.244.430

-10.725.281

Kwota

Kwota po zmianach
15.531.164
9.519.149

6.012.015

6.012.015

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

KWOTY DOTACJI PRZEKAZANYCH DLA PODMIOTÓW NIE ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
Dzia³

Rozdzia³

§

Wyszczególnienie

1

2

3

4
Ogó³em
z tego:
Przetwórstwo przemys³owe
Rozwój przedsiêbiorczoci
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Transport i ³¹cznoæ
Krajowe pasa¿erskie przewozy kolejowe
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Krajowe pasa¿erskie przewozy autobusowe
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
Infrastruktura portowa
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Administracja publiczna
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

150
15011
2580
2820

6230
600
60001
2580
60003
2630
60041
6230
630
63003
2820
750

75095
2820

754
75415
2820

Pian na 2002 r.
68.849.386

Zmniejszenia
Zwiêkszenia
-7.000

Plan na 2002 r. po
zmianach
68.842.386

1.200.000
1.200.000

1.200.000
1.200.000

20.000

20.000

180.000

180.000

1.000.000

1.000.000

56.311.770
21.412.270

+11.500

56.311.770
21.423.770

21.423.770

21.423.770

30.888.000

30.888.000

30.888.000

30.888.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

4.000.000

416.970
416.970

416.970
416.970

416.970

416.970

70.000
70.000

70.000
70.000

70.000

70.000

34.000

34.000

34.000

34000

34.000

34.000
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85154
2810
2820

2830
85157
2580
2810
853
85395
2810
2820

2830
921

92105
2810
2820

2830
92120
2820

2830
926
92602
2820
92605
2810
2820
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Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
fundacjom
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Sta¿e i specjalizacje medyczne
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
fundacjom
Opieka spo³eczna
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
fundacjom
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Pozosta³e zadania w zakresie kultury
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
fundacjom
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Ochrona i konserwacja zabytków
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do
sektora finansów publicznych
Kultura fizyczna i sport
Zadania ratownictwa górskiego i wodnego
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
fundacjom
dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom

1.809.303
61.200

1.809.303
61.200

7.200

7.200

51.000

51.000

3.000

3.000

1.748.103

1.748.103

1.505.007

1.505.007

243.096

243.096

600.000
600.000

600.000
600.000

85.100

85.100

468.900

468.900

46.000

46.000

2.218.000
1.383.000

-3.000
-3.000

280.000
800.000

2.215.000
1.380.000
280.000

-3.000

797.000

303.000

303.000

835.000

835.000

40.000

40.000

795.000

795.000

6.189.343
103.000

6.189.343
103.000

103.000

103.000

6.086.343

-4.000

15.000
6.071.343

6.082.343
15.000

-4.000

6.067.343
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH W 2002 ROKU

Dzia³ Rozdzia³
1

2

010

01004

710

71002

150

15008

Nazwa jednostki
3
Wielkopolskie Biuro
Geodezji i Terenów
Rolnych w Poznaniu
Wojewódzka Dyrekcja
Inwestycji w Koninie
Zak³ady Techniki
Medycznej w Poznaniu
Razem

Stan rodków
obrotowych
na pocz¹tek
4

Plan bud¿etowy na rok 2002
Przychody
w tym: dotacje
5

6

Stan rodków
obrotowych
na koniec roku
8

Wydatki
7

704.895

5.992.650

750.000

6.505.850

191.695

121.948

939.419

0

992.650

68.717

174.294

4.574.414

0

4.935.219

-186.511

1.001.137

11.506.483

750.000

12.433.719

73.901

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH W 2002 ROKU

Dzia³

Rozdzia³

1

2

010

01097

630

63001

710

71012

750

75097

750

75097

Nazwa jednostki
3
Wielkopolski Zarz¹d
Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych
Wielkopolski Orodek
Promocji i Informacji
Wojewódzki Orodek
Dokumentacji
Geodezyjnej i
Kartograficznej
Wielkopolskie Centrum
Miêdzyregionalnej
Wspó³pracy
Gospodarczej
Orodek Integracji
Europejskiej w
Rokosowie
Razem

Plan bud¿etowy na rok 2003
Przychody
Wydatki
w tym:
w tym wp³ata
dotacje
z zysku do
4
5
6
7
2.300.000

0

2.285.000

4.500

844.001

205.948

827.632

0

883.558

0

883.558

0

360.100

0

360.099

0

888.160

70.000

835.000

0

5.275.819

275.948

5.191.289

4.500
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH W 2002 ROKU
Plan na rok bud¿etowy 2002
Dz.

Rozdz.

Nazwa jednostki

Stan rodków pieniê¿nych
na pocz¹tek roku

3
Wielkopolski Zarz¹d Melioracji i
Urz¹dzeñ Wodnych
Wielkopolski Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich
Wielkopolskie Biuro Planowania
Przestrzennego
Wojewódzki Urz¹d Pracy
Razem
Razem
Zespó³ Szkó³ Medycznych w Koninie
Szko³a Policealna Pracowników S³u¿b
Spo³ecznych w Poznaniu
Wielkopolskie Centrum Edukacji
Medycznej w Poznaniu
Medyczne Studium Zawodowe
Rawicz
Razem
Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych w Kaliszu
Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych w Lesznie
Nauczycielskie Kolegium Jêzyków
Obcych w Lesznie
Razem
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Kaliszu
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Kaliszu
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Koninie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Lesznie
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Pile
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Pile
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Poznaniu
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w
Poznaniu
Razem
Orodek Doskonalenia Nauczycieli w
Kaliszu
Orodek Doskonalenia Nauczycieli w
Koninie
Orodek Kszta³cenia Ustawicznego
Nauczycieli w Lesznie
Orodek Doskonalenia Nauczycieli w
Pile
Orodek Doskonalenia Nauczycieli w
Poznaniu
Razem
Orodek Doskonalenia Nauczycieli w
Koninie, Orodek Szkoleniowy w
W¹soszach

4

1

2

010

01006

600

60013

710

71003

853
801

85332
80133

80141

80143

80146

80195

Przychody

Wydatki

5

6

Stan rodków
pieniê¿nych na
koniec roku
7

125.635

698.000

739.630

84.005

530.282

700.000

1.130.282

100.000

29.668

100.000

100.000

29.668

0
1.279.556
29.445
3.177

40.656
4.362.077
168.600
25.000

40.656
4.605.247
169.500
28.000

0
1.036.386
28.545
177

24.195

123.100

123.100

24.195

1.243

17.800

15.000

4.043

830

2.700

3.400

130

129.265

174.695

153.960

150.000

120.740

135.000

105.740

150.000

713

21.025

21.738

0

7.812

18.670

26.482

0

16.282

518.182

521.137

13.327

7

52.200

52.207

0

5.438

28.400

33.838

0

6.153

180.000

177.000

9.153

925

64.000

63.500

1.425

442

45.010

44.452

1.000

29

39.750

39.729

50

3.029

107.020

108.500

1.549

259

1.802

1.911

150

1.098.498

2.969.400

3.224.450

843.448

168.927

770.000

749.360

189.567

337.470

612.000

942.000

7.470

18.561

180.000

189.700

8.861

167.379

417.400

417.290

167.489

406.161

990.000

926.100

470.061

6.066

531.200

536.200

1.066

6.066

531.200

536.200

1.066
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854
85410

RAZEM
Razem
Medyczne Studium Zawodowe w
Gnienie
Zespó³ Szkó³ Medycznych w Koninie
Medyczne Studium Zawodowe w
Kocianie
Medyczne Studium Zawodowe w
Ostrowie Wielkopolskim
Wielkopolskie Centrum Edukacji
Medycznej w Poznaniu przy ul.
Mostowej
Medyczne Studium Zawodowe w
Rawiczu
RAZEM
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50.635
50.635

666.985
666.985

677.651
677.651

39.969
39.969

9.078

242.870

241.100

10.848

10.178

168.000

168.000

10.178

5.596

24.500

25.950

4.146

2.444

125.380

125.300

2.524

5.496

73.285

66.781

12.000

17.843

32.950

50.520

273

2.015.776

6.567.718

7.293.466

1.290.028

Za³¹cznik Nr 12
do Uchwa³y Nr IV/37/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

DOCHODY Z TYTU£U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ WIELKOPOLSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA LATA 2000-2003
Dz.

Rozdz.

§

750
75095
048
851
85120
6220
85154
2810
2820

2830

6220
-

Wyszczególnienie
Dochody
Administracja publiczna
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Wydatki
Ochrona zdrowia
Lecznictwo psychiatryczne
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
fundacjom
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
Dotacja celowa z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ zleconych do realizacji
pozosta³ym jednostkom nie zaliczanym do sektora
finansów publicznych
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora
finansów publicznych
pozosta³e wydatki bie¿¹ce

Plan na 2002 r.
400.000
400.000
400.000
400.000
754.960
754.960
100.000

Zwiêkszenia
Plan na 2002 r.
Zmniejszenia
po zmianach
+162.000
562.000
+162.000
562.000
+162.000
562.000
+162.000
562.000
+162.000
916.960
+162.000
916.960
+75.000
175.000
+75.000
175.000

100.000
654.960

+87.000

7.200

741.960
7.200
51.000

51.000

3.000
3.000
+162.000

641.960

-75.000

38.800

479.960
113.800
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UCHWA£A Nr IV/38/2002 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XLIII/646/2001 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2001 r.
w sprawie bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002 w zakresie dokonania
uszczegó³owienia rocznego planu przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
Na podstawie art. 18, pkt 5 i pkt 6, art. 89 ust 3 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (t.j.
z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1590), art. 124, ust. 1, pkt 6 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
155, poz. 1014 z poz. zm.), oraz art. 23, 24 i 25 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i lenych (Dz.U.
Nr 16, poz. 78 z pón. zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co nastêpuje:

Województwa Wielkopolskiego Nr 5 z 2002 r., poz. 216
z pón.zm.), w ten sposób, ¿e za³¹cznik nr 4 otrzymuje
brzmienie jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y
§2. Wykonanie uchwa³y powierza
Województwa Wielkopolskiego.

siê

Zarz¹dowi

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
opublikowaniu zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami.

§1. Zmienia siê uchwa³ê Nr XLIII/646/01 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 200Ir. w sprawie
bud¿etu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002 (Dz.Urz.

Przewodnicz¹cy
Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego
() Pawe³ Arndt

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/38/2002
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 grudnia 2002 r.

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU OCHRONY GRUNTÓW ROLNYCH
NA ROK 2002 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM
Dzia³ 010 Rozdzia³ 01028
Poz.
1
1
1.
2.
3.
II

III
1.

2.
3.

4.

Wyszczególnienie
2
Stan funduszu na pocz¹tku roku
w ty m:
rodki pieniê¿ne
nale¿noci
zobowi¹zania (minus)
Przychody (do paragrafów)
§069 (nale¿noci i st. roczne)
§092 (odsetki bankowe)
§296 (dotacje z Centr. FOGR)
inne zwiêkszenia
Wydatki (od paragrafów)
Wydatki bie¿¹ce (w³asne)
§4300 - op³aty bankowe
§4610 - koszty komornicze, wpisów i danych
Przelewy redystrybucyjne
§2960 wp³ata na Centr. FOGR
Wydatki inwestycyjne
§6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne
podstawowe roboty rekultywacyjne, drogi, w tym:
§6260 - jedn. sektora finansów publicznych
§6270 - jedn. nie zaliczane do sektora finansów publicznych
inne zmniejszenia (zwrot nienale¿nej kwoty)

Wykonanie za
rok 2001
3
2.535.197

Plan 2002
4
12.581.598

3.416.389
3.222.902
4.104.094
19.434.713
18.209.337
687.876
500.000
37.500
9.388.312
45.184
754
44.430
3.733.699
3.733.699
5.594.792

12.455.544
2.727.962
2.601.908
22.950.000
21.000.000
950.000
1.000.000
0
30.141.298
9.500
9.500
0
3.763.000
3.763.000
26.368.798

4.784.688
810.104
14.637

24.807.548
1.561.250
0

Wskanik
%
4/3.
496%
365%
85%
63%
118%
115%
138%
200%
321%
21%
1260%
0%
101%
101%
471%

518%
193%
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Stan funduszu na koniec roku
w ty m:
rodki pieniê¿ne
nale¿noci
zobowi¹zania (minus)

12.581.598

5.390.300

43%

12.455.544
2.727.962
2.601.908

6.590.300
1.500.000
2.700.000

53%
55%
104%

176
ANEKS Nr 1
Do Porozumienia zawartego w dniu 8 kwietnia 2002
roku pomiêdzy:
Powiatem Ostrowskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu Ostrowskiego, w imieniu którego dzia³aj¹:
Starosta - Pan W³odzimierz Jêdrzejak
Wicestarosta - Pan Piotr Walkowski
a Gmin¹ i Miastem Odolanów,
w imieniu którego dzia³aj¹:
Burmistrz - Pan Józef Wajs
Wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
§3 otrzymuje brzmienie:
1. Na realizacjê w/w zadania Powiat Ostrowski udziela
Gminie i Miastu Odolanów dotacji, której podstawowym
ród³em pokrycia jest dotacja celowa z bud¿etu pañstwa
przekazana przez Wojewodê Wielkopolskiego w transzach
miesiêcznych.
2. Miesiêczna kwota dotacji celowej z bud¿etu pañstwa
przekazywanej przez Wojewodê Wielkopolskiego powiêkszana bêdzie o 1/12 planowanej rocznej kwoty dochodów
uzyskiwanych z odp³atnoci za pobyt mieszkañców
w Odolanowskim Domu Pomocy Spo³ecznej - stanowi¹c
tym samym uzupe³niaj¹ce ród³o pokrycia dotacji dla
Gminy i Miasta Odolanów.
3. Dochody uzyskiwane z odp³atnoci za pobyt w Domu
Pomocy Spo³ecznej odprowadzane bêd¹ na rachunek
bankowy Starostwa Powiatowego w Ostrowie Wielkopol-

skim w BO S.A. Oddzia³ Ostrów Wielkopolski
nr 13154011732001400016160002 w terminie do 25 dnia
ka¿dego miesi¹ca z wyj¹tkiem grudnia, za który przedmiotowe dochody podlegaj¹ odprowadzeniu w terminie do
22-go grudnia.
4. Dotacja, o której mowa powy¿ej przekazywana bêdzie
przez Powiat Ostrowski na rachunek bankowy Gminy
i Miasta Odolanów w transzach miesiêcznych w terminie
do koñca ka¿dego miesi¹ca.
Pozosta³e warunki Porozumienia pozostaj¹ bez zmian.

Aneks nr 1 do Porozumienia wchodzi w ¿ycie z dniem
podpisania, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2003
roku.

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

Gmina i Miasto Odolanów
Burmistrz
() Józef Wajs

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 9

Poz. 177

 957 

177
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU
z dnia 20 stycznia 2003 r.
w sprawie podania do publicznej wiadomoci informacji o zmianie w sk³adzie Rady Miejskiej Kalisza
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze
zmianami) i §2 ust. 1 pkt 4 uchwa³y Pañstwowej Komisji
Wyborczej z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okrelenia
w³aciwoci terytorialnej komisarzy wyborczych, w³aciwoci
rzeczowej w zakresie wykonywania czynnoci o charakterze
ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych
(M.P. Nr 13, poz. 225 ze zmianami), podaje siê do publicznej
wiadomoci, co nastêpuje:
1) w okrêgu wyborczym Nr 5 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego Wincentego Edmunda Pawlaczyka
z listy Nr 9 KPS Przymierze (uchwa³a Rady Miejskiej
Kalisza Nr II/7/2002 z dnia 5 grudnia 2002 r.),

2) na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje Izabela Pietrzak
z listy Nr 9 KPS Przymierze, która uzyska³a kolejno
najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³a prawa wybieralnoci (uchwa³a Rady Miejskiej Kalisza Nr III/32/2002 z dnia 30
grudnia 2002 r.).
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Miasta Kalisza
oraz publikuje w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Komisarz Wyborczy
w Kaliszu
() Marian Raszewski
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