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423
ZARZ•DZENIE Nr 18/02 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 18 stycznia 2002 r.
w sprawie zarzπdzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych w okrÍgu wyborczym Nr 13 utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej åmigla
Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. ñ Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatÛw
i sejmikÛw wojewÛdztw (Dz.U. Nr 95, poz. 602, Nr 160, poz.
1060) zarzπdza siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Zarzπdza siÍ wybory uzupe≥niajπce do Rady Miejskiej åmigla dla
wyboru radnego w dwumandatowym okrÍgu wyborczym Nr 13
obejmujπcym wieú Stare Bojanowo ñ ulice: Dworcowa, G≥Ûwna,
Kolejowa, KrÍta, KrÛtka, Kwiatowa, Lipowa, £πkowa, Ma≥a,
Miodowa, Mostowa, Nowa, Osady, Polna, Poprzeczna, Przemys≥owa, Szkolna, wieú Parsko, wieú Øydowo.

Za≥πcznik do Zarzπdzenia
Wojewody Wielkopolskiego
Nr 18/02 z dnia 18 stycznia 2002 r.

KALENDARZ WYBORCZY DO WYBOR”W
UZUPE£NIAJ•CYCH DO RADY MIEJSKIEJ åMIGLA

Termin wykonania
czynnoúci wyborczej
do 6 lutego 2002 r.

ß2
DatÍ wyborÛw, o ktÛrych mowa w ß1, wyznacza siÍ na niedzielÍ
7 kwietnia 2002 r.
ß3
Dni, w ktÛrych up≥ywajπ terminy wykonania czynnoúci wyborczych okreúla kalendarz wyborczy stanowiπcy za≥πcznik do
zarzπdzenia.
ß4
Zarzπdzenie podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß5
Zarzπdzenie wchodzi w øycie z up≥ywem 14 dni od dnia
og≥oszenia.

Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski

TreúÊ czynnoúci

ñ podanie do publicznej wiadomoúci w formie obwieszczenia, Zarzπdzenia Wojewody Wielkopolskiego w sprawie przeprowadzenia wyborÛw uzupe≥niajπcych do Rady Miejskiej åmigla w okrÍgu wyborczym nr 13,
do 16 lutego 2002 r. ñ podanie do publicznej wiadomoúci w formie obwieszczenia, informacji o okrÍgu wyborczym, jego
granicy, numerze i liczbie wybieranych radnych w
okrÍgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie
Miejskiej Komisji Wyborczej w åmiglu,
do 21 lutego 2002 r. ñ powo≥anie przez ZastÍpcÍ WojewÛdzkiego Komisarza Wyborczego w Lesznie Miejskiej Komisji Wyborczej w åmiglu,
do 8 marca 2002 r.
ñ zg≥oszenie Miejskiej Komisji Wyborczej w åmiglu
do godz. 24∞∞
list kandydatÛw na radnego w okrÍgu wyborczym
Nr 13,
do 17 marca 2002 r. ñ powo≥anie przez Zarzπd Miasta obwodowej komisji wyborczej,
ñ podanie do publicznej wiadomoúci, w formie
obwieszczenia, informacji o numerze i granicy obwodu g≥osowania oraz o wyznaczonej siedzibie
obwodowej komisji wyborczej,
do 23 marca 2002 r. ñ rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji
Wyborczej w åmiglu o zarejestrowanych listach
kandydatÛw na radnego zawierajπce numery list,
dane o kandydatach na radnego umieszczone w
zg≥oszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatÛw i list,
do 24 marca 2002 r. ñ sporzπdzenie spisu wyborcÛw w UrzÍdzie Miasta,
do 6 kwietnia 2002 r. ñ przekazanie przewodniczπcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcÛw,
7 kwietnia 2002 r.
ñ g≥osowanie w godz. 6∞∞-20∞∞
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424
UCHWA£A Nr XXXV/217/01 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE
z dnia 30 paüdziernika 2001 r.
w sprawie utworzenia Ponadgimnazjalnej Szko≥y Publicznej
Na podstawie art. 5 ust. 5b, art. 58, ust. 1 ustawy z dnia
7 wrzeúnia 1991 roku o systemie oúwiaty (Dz.U. Nr 67, poz. 329
z 1996 r. z pÛün. zmianami) Rada Miejska w Golinie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
Tworzy siÍ z dniem 1 wrzeúnia 2002 roku:
1) Typ szko≥y ñ liceum profilowane
2) NazwÍ Szko≥y
3) SiedzibÍ szko≥y 62-590 Golina ul. Kopernika 12 o nastÍpujπcych profilach kszta≥cenia zawodowego w zawodach:
ñ akademicki,
ñ techniczno-technologiczne,
ñ spoøywczo-us≥ugowe,
ñ kulturalno-artystyczne.

ß2
Szko≥a rozpocznie dzia≥alnoúÊ z dniem 1 wrzeúnia 2002 roku.
ß3
ObwÛd szko≥y stanowi wojewÛdztwo wielkopolskie.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.
ß5
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Miros≥aw DurczyÒski

425
UCHWA£A Nr XL/289/2001 RADY MIEJSKIEJ W SOMPOLNIE
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie wprowadzenia w 2002 roku specjalnych zasad przyznania pierwszeÒstwa w nabywaniu lokali mieszkalnych oraz
udzielenia bonifikat
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz.
74, ze zm.) oraz art. 44 ust. 6 i art. 68 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoúciami
(Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
1. W 2002 r. sprzedaø lokali mieszkalnych, stanowiπcych w≥asnoúÊ gminy, zwanych dalej ìlokalamiî bÍdzie odbywa≥a siÍ
wg nastÍpujπcych zasad:
1) pierwszeÒstwo w nabywaniu lokali przys≥uguje tylko jego
najemcy,
2) najemca ubiegajπcy siÍ o kupno lokalu moøe uzyskaÊ
bonifikatÍ od ceny lokalu obliczonej wg zasad okreúlonych w ustawie o gospodarce nieruchomoúciami,
3) w wyniku zastosowania bonifikaty od ceny, najemca
zainteresowany kupnem lokalu bÍdzie zobowiπzany do
jednorazowej zap≥aty na rzecz gminy:

a) 1% ceny lokalu po≥oøonego w budynku wybudowanym przed 1945 r.,
b) w budynku wybudowanym po 1945 roku:
ñ 20% ceny lokalu ñ przy sprzedaøy jednego lokalu
w danym budynku,
ñ 15% ceny lokalu ñ przy jednoczesnej sprzedaøy co
najmniej 3 lokali w jednej klatce schodowej w
danym budynku,
ñ 10% ceny lokalu ñ przy jednoczesnej sprzedaøy
wszystkich lokali w jednej klatce schodowej w
danym budynku,
ñ 5% ceny lokalu ñ przy jednoczesnej sprzedaøy
wszystkich lokali w danym budynku.
2. Zap≥ata ceny obliczonej wg zasad okreúlonych w ust. 1
winna nastπpiÊ przed sporzπdzeniem aktu notarialnego.
3. Najemca ubiegajπcy siÍ o kupno lokalu bÍdzie zobowiπzany
takøe do ponoszenia kosztÛw wyceny lokalu, dokumentacji
geodezyjnej i aktu notarialnego.
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ß2
1. Jeøeli najemca, ktÛry naby≥ od gminy lokal wg w/w zasad
zby≥ go lub wykorzysta≥ na inny cel przed up≥ywem 5 lat
liczπc od dnia jego nabycia bÍdzie zobowiπzany do zwrotu
na rzecz gminy kwoty udzielonej bonifikaty po jej waloryzacji.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy zbycia na rzecz osoby
bliskiej.

ß5
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß6
*1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia i obowiπzuje od
1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.*
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß3
Wnioski o nabycie lokali najemcy mogπ sk≥adaÊ do dnia 30
czerwca 2002 r.
ß4
W czasie obowiπzywania niniejszej uchwa≥y nie stosuje siÍ
wczeúniejszych zasad zbywania lokali mieszkalnych, stanowiπcych w≥asnoúÊ gminy ustalonych przez RadÍ Miejskπ.

Poz. 425, 426

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Maria Wojciechowska
* RozstrzygniÍcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego nr NK-KoI--0911/256/2001 z dnia 17.12.2001 r. stwierdzajπce niewaønoúÊ
niniejszej uchwa≥y w czÍúci dotyczπcej ß6 pkt 1 w czÍúci zapisu
ìUchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍciaî ñ ze wzglÍdu na istotne
naruszenie prawa.

426
UCHWA£A NR XXXVIII/414/2001 RADY GMINY ROKIETNICA
z dnia 23 listopada 2001 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Napachanie dla dzia≥ki nr ewidencyjny
278/5
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
Nr 13 poz. 74 z 1996 r. z pÛün. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. nr 15 poz. 139 z 1999 r. z pÛün. zm.) Rada Gminy
Rokietnica uchwala co nastÍpuje:
ß1
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoúci Napachanie dla dzia≥ki nr ewid. 278/5 ñ tereny
przeznaczone pod zabudowÍ mieszkaniowπ rezydencjonalnπ.
2. Granice obszaru planu, o ktÛrym mowa w ust. 1 okreúla
rysunek planu w skali 1:1000, zwany dalej rysunkiem stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
ß2
1. Przedmiotem ustaleÒ planu sπ:
1) teren zabudowy mieszkaniowej rezydencjalnej oznaczony na rysunku symbolem Mr,
2) teren drogi dojazdowej oznaczony na rysunku symbolem
KD,
3) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu,
4) lokalne warunki, zasady i standardy kszta≥towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu,
5) zasady obs≥ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

2. Tereny, o ktÛrych mowa w ust. 1 o rÛønych warunkach
zabudowy i zagospodarowania oznaczono na rysunku symbolem cyfrowym.
ß3
Ustalenia szczegÛ≥owe:
1 Mr Teren budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego
rezydencjalnego o powierzchni dzia≥ki nie mniejszej niø
2500 m2. Na dzia≥ce dopuszcza siÍ lokalizacjÍ jednego
budynku mieszkalnego o powierzchni zabudowy nie przekraczajπcej 20% powierzchni dzia≥ki.
Budynek jednokondygnacyjny z dachem stromym w
tym poddasze uøytkowe. Dopuszcza siÍ zabudowÍ ma≥ej
architektury np. basen kπpielowy, sauna, kort tenisowy.
Na dzia≥ce poza budowπ budynku mieszkalnego nie
dopuszcza siÍ realizacji innych obiektÛw kubaturowych.
Garaø dla samochodu osobowego moøe byÊ wbudowany
w budynek mieszkalny lub do niego dobudowany. Postuluje siÍ urzπdzenie zieleni krajobrazowej na poszczegÛlnych dzia≥kach, co winno stanowiÊ wymÛg przy wydawaniu decyzji administracyjnej.
2 Mr Adaptuje siÍ istniejπcy budynek mieszkalny jednorodzinny. Pozosta≥e warunki jak 1 Mr.
3 KD Projektowana droga dojazdowa wewnÍtrzna o szerokoúci
6,0 m w liniach rozgraniczajπcych zakoÒczona nawrotkπ.
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4 KD Dojazd do istniejπcej drogi wewnÍtrznej (ulica ìZa Lasemî) zapewnia od drogi wojewÛdzkiej nr 184 PoznaÒ ñ
Szamotu≥y, przejazd przez las (dzia≥ka nr ewid. 318)
zgodnie z pismem LasÛw PaÒstwowych Nadleúnictwa
Czerwonak znak N-70-2805/2001 z dnia 14.08.2001 r.
Na czÍúci drogi projektowanej do poszerzenia znajduje siÍ zbiornik bezodp≥ywowy, ktÛry naleøy przenieúÊ na
teren dzia≥ki budowlanej przed dokonaniem wydzielenia
dzia≥ki na poszerzenie przedmiotowej drogi (dzia≥ki nr
ewid. 278/5). Projektuje siÍ jej poszerzenie w liniach
rozgraniczajπcych 10,0 m.
Zasady wyposaøenia terenu w infrastrukturÍ technicznπ:
a) zaopatrzenie w wodÍ z istniejπcego rurociπgu gminnego,
b) odprowadzenie úciekÛw bytowych docelowo do projektowanej sieci kanalizacji gminnej. Do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej odprowadzenie úciekÛw do atestowanych, szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych, okresowo oprÛønianych
lub do lokalnych biologicznych oczyszczalni úciekÛw.
c) zaopatrzenie w gaz docelowo z sieci gazociπgu dla potrzeb
bytowych i ogrzewania budynkÛw. Szafki przeznaczone na
kurek gazowy i urzπdzenia pomiarowe lokalizowaÊ naleøy w
ogrodzeniu dzia≥ki (w linii rozgraniczajπcej).
Wobec czego, do czasu realizacji gazociπgu, w zakresie
ciep≥ownictwa nie dopuszcza siÍ kot≥owni opalanych paliwem sta≥ym. Moøliwe jest zastosowanie dla celÛw grzewczych kot≥owni ekologicznych.
d) zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ ñ przewiduje siÍ budowÍ
kablowych linii niskiego napiÍcia dla przy≥πczy budynkÛw
mieszkalnych oraz oúwietlenia ulicy. Szafki z urzπdzeniami
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pomiarowymi lokalizowaÊ naleøy w ogrodzeniu dzia≥ki (w linii
rozgraniczajπcej).
ß4
Okreúla siÍ stawkÍ s≥uøπcπ naliczaniu jednorazowych op≥at
o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoúci 5%.
ß5
Wykonanie niniejszej uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy
Rokietnica.
ß6
Traci moc Uchwa≥a Gminy Rokietnica nr XXVIII/103/92 z dnia
17 wrzeúnia 1992 r. (og≥oszona w Dz. Urz. WojewÛdztwa
PoznaÒskiego nr 1 poz. 4 z dnia 18 stycznia 1993 r.) w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Rokietnica w czÍúci objÍtej niniejszπ uchwa≥π.
ß7
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia.
Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr inø. JÛzef Gawron
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UCHWA£A Nr XXXVII/267/2001 RADY MIEJSKIEJ W K PNIE
z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy KÍpno
Na podstawie art. 4 i art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z
dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U.
Nr 71 poz. 733) uchwala siÍ co nastÍpuje:
ß1
Uchwa≥a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy KÍpno.
ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o ustawie naleøy przez
to rozumieÊ ustawÍ z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie
praw lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie
Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71 poz. 733).

ß3
Lokale stanowiπce w≥asnoúÊ Gminy oraz komunalnych osÛb
prawnych bπdü pozostajπce w samoistnym posiadaniu Gminy
tworzπ mieszkaniowy zasÛb gminy, z przeznaczeniem na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych cz≥onkÛw wspÛlnoty samorzπdowej Gminy KÍpno.
ß4
W sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy KÍpno wchodzπ lokale,
o ktÛrych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, 5 i 6 ustawy.
ß5
1. W zasobie mieszkaniowym wydziela siÍ lokale przeznaczone
do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy okreúlone
w za≥πczniku Nr 1 do uchwa≥y.
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2. Lokale stanowiπce mieszkaniowy zasÛb gminy mogπ byÊ
wynajmowane jako lokale socjalne. Na lokale socjalne przeznacza siÍ lokale o obniøonej wartoúci uøytkowej w szczegÛlnoúci z gorszym wyposaøeniem technicznym.
ß6
Lokale wchodzπce w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy
o powierzchni uøytkowej przekraczajπcej 80 m2 oddawane sπ w
najem w formie przetargÛw publicznych organizowanych przez
zarzπdcÍ.
ß7
Dochodem w rozumieniu niniejszej uchwa≥y sπ wszelkie przychody po odliczeniu kosztÛw ich uzyskania oraz po odliczeniu
sk≥adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe, okreúlone w przepisach o systemie ubezpieczeÒ spo≥ecznych, chyba, øe zosta≥y juø zaliczone do kosztÛw
uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza siÍ dodatkÛw dla
sierot zupe≥nych, jednorazowych úwiadczeÒ pieniÍønych z tytu≥u
urodzenia dziecka, zasi≥kÛw pogrzebowych oraz odpraw wyp≥acanych w zwiπzku z przejúciem na emeryturÍ.
ß8
1. Wnioski o oddanie lokalu w najem na czas nieoznaczony lub
lokalu socjalnego sk≥adane sπ przez osoby bÍdπce cz≥onkami
wspÛlnoty samorzπdowej Gminy KÍpno na drukach ustalonych przez Zarzπd Miejski w KÍpnie.
2. Wnioski o zamianÍ z urzÍdu sk≥adane sπ przez najemcÛw
lokali stanowiπcych mieszkaniowy zasÛb gminy na drukach
ustalonych przez Zarzπd Miejski w KÍpnie.
3. Powo≥ana przez RadÍ Miejskπ w KÍpnie Komisja Mieszkaniowa jako czynnik kontroli spo≥ecznej opiniuje wnioski i projekty list osÛb zakwalifikowanych do najmu lokali na czas
nieoznaczony i lokali socjalnych.
ß9
1. Burmistrz Miasta i Gminy KÍpno po uzyskaniu opinii Komisji
Mieszkaniowej sporzπdza projekty rocznych list osÛb zakwalifikowanych do oddania w najem lokali na czas nieoznaczony, lokali socjalnych oraz lokali na czas trwania stosunku
pracy.
2. IloúÊ osÛb ujÍtych na rocznych listach powinna byÊ dostosowana do moøliwoúci Gminy KÍpno w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.
3. Projekty list, o ktÛrych mowa w ust. 1 podawane sπ do
publicznej wiadomoúci poprzez wywieszenie ich na tablicy
og≥oszeÒ UrzÍdu Miasta i Gminy w KÍpnie na okres 1 miesiπca.
4. Do projektÛw wykazÛw przys≥uguje prawo wniesienia zastrzeøeÒ do Burmistrza Miasta i Gminy KÍpno w terminie
1 miesiπca od dnia podania ich do publicznej wiadomoúci.
5. Zastrzeøenia, o ktÛrych mowa w ust. 4 sπ opiniowane przez
KomisjÍ Mieszkaniowπ a nastÍpnie Burmistrz Miasta i Gminy
KÍpno po ich rozpatrzeniu zatwierdza ostatecznie roczne
listy.
Listy te podawane sπ do publicznej wiadomoúci poprzez
wywieszenie na tablicy og≥oszeÒ UrzÍdu Miasta i Gminy w
KÍpnie.
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ß10
Nie tworzy siÍ list ktÛrych mowa w ß9 dla nastÍpujπcych osÛb:
1) podlegajπcych przekwaterowaniu do lokalu zamiennego z zasobÛw mieszkaniowych Gminy KÍpno,
2) pozbawionych mieszkaÒ w wyniku klÍski øywio≥owej, katastrofy, poøaru itp.,
3) majπcych orzeczonπ eksmisjÍ z dotychczas zajmowanego
lokalu z prawem do lokalu socjalnego,
4) majπcych orzeczonπ eksmisjÍ z dotychczas zajmowanego
lokalu na podstawie wyroku wydanego przed dniem 12 listopada 1994 roku.
ß11
Osoba znajdujπca siÍ na jednej z list utworzonych wg zasad
okreúlonych w niniejszej uchwale moøe zostaÊ skreúlona z list
o ktÛrych mowa w ß9 bez opinii Komisji Mieszkaniowej jeøeli
odmÛwi dwukrotnie zawarcia umowy najmu proponowanego jej
lokalu.
ß12
Zarzπd Miejski moøe w wyjπtkowych i szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach zaleciÊ zarzπdcy zawarcie umowy o oddanie
w najem lokalu na czas nieoznaczony lub lokalu socjalnego
innym osobom jednakøe po uprzednim uzyskaniu pozytywnej
opinii Komisji Mieszkaniowej.
ß13
1. Lokale stanowiπce mieszkaniowy zasÛb gminy sπ przeznaczone przede wszystkim na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach.
2. Przez niskie dochody naleøy rozumieÊ:
1) dla osÛb ubiegajπcych siÍ o oddanie lokalu w najem na
czas nieoznaczony jeøeli úredni miesiÍczny dochÛd na
cz≥onka gospodarstwa domowego w okresie szeúciu
miesiÍcy poprzedzajπcych z≥oøenie wniosku nie przekracza 150% najniøszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 100% najniøszej emerytury w gospodarstwie
wieloosobowym,
2) dla osÛb ubiegajπcych siÍ o oddanie w najem lokalu
socjalnego jeøeli úredni miesiÍczny dochÛd na cz≥onka
gospodarstwa domowego w okresie szeúciu miesiÍcy
poprzedzajπcych z≥oøenie wniosku nie przekracza 100%
najniøszej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym
lub 50% najniøszej emerytury w gospodarstwach wieloosobowych.
ß14
1. Lokale stanowiπce mieszkaniowy zasÛb gminy mogπ zostaÊ
oddane w najem na czas nieoznaczony w pierwszej kolejnoúci osobom:
1) pozbawionym mieszkaÒ w wyniku klÍski øywio≥owej,
katastrofy, poøaru lub innych zdarzeÒ losowych,
2) podlegajπcym przekwaterowania do lokalu zamiennego,
a op≥acajπcych w dniu wejúcia w øycie ustawy czynsz
regulowany.
3) niepe≥nosprawnym, ktÛre zg≥oszπ potrzebÍ zamiany lokalu, a przemawiajπ za tym waøne przyczyny,
4) zajmujπcych ten sam lokal mieszkalny wspÛlnie z innymi
najemcami,
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5) ktÛre nie majπ zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych,
zamieszkujπcych w trudnych warunkach lub w pomieszczeniach nie nadajπcych siÍ na sta≥y pobyt ludzi,
6) opuszczajπcych domy dziecka w wyniku osiπgniÍcia
pe≥noletnoúci gdy ostatnim miejscem ich zamieszkania
by≥a gmina KÍpno,
2. OsÛb wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2 nie dotyczy kryterium
dochodowe okreúlone w ß13 ust. 1.
3. Najemcπ lokalu zamiennego moøe byÊ wy≥πcznie osoba,
ktÛrej dotychczasowy lokal z zasobÛw mieszkaniowych Gminy
KÍpno zosta≥ uznany za nie nadajπcy siÍ na pobyt sta≥y albo
zamieszkuje w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego lub rozbiÛrki lub gdy utraci≥a lokal w wyniku klÍski
øywio≥owej lub katastrofy budowlanej.
4. Za osoby zamieszka≥e w trudnych warunkach mieszkaniowych uwaøa siÍ osoby zamieszka≥e:
1) w lokalach ktÛrych, z≥y stan techniczny potwierdzony
zosta≥ orzeczeniem wydanym przez w≥aúciwy organ nadzoru budowlanego,
2) w lokalach, w ktÛrych na jednπ osobÍ uprawniona
przypada mniej niø 4 m2 powierzchni mieszkalnej.
ß15
1. Umowy najmu lokali socjalnych mogπ byÊ zawarte w pierwszej kolejnoúci z osobami:
1) podlegajπcym przekwaterowaniu na podstawie wyroku
sπdu przyznajπcego prawo do takiego lokalu,
2) nie majπcymi tytu≥u prawnego do lokalu, mieszkajπcych
w trudnych warunkach mieszkaniowych i znajdujπcych
siÍ w niedostatku wskutek czego dochÛd nie pozwala na
wynajÍcie lokalu na zasadach ogÛlnych.
ß16
1. Najemca moøe dokonaÊ zamiany na inny lokal mieszkalny
znajdujπcy siÍ w zasobach mieszkaniowych Gminy KÍpno za
pisemnπ zgodπ wynajmujπcego.
2. W przypadku gdy strona zamiany zalega z zap≥atπ czynszu,
zamiana moøe byÊ dokonana dopiero po sp≥acie zad≥uøenia.
3. Zamiana pomiÍdzy najemcami lokali naleøπcych do mieszkaniowego zasobu gminy a osobami zajmujπcymi lokale w
innych zasobach moøe byÊ dokonana po uzyskaniu pisemnej
zgody w≥aúciciela lokalu.
ß17
Jeøeli w lokalu opuszczonym przez najemcÍ pozostali w lokalu
jego wstÍpni, zstÍpni, rodzeÒstwo, dzieci wspÛ≥ma≥øonka, osoby
przysposobione oraz osoba, ktÛra pozostawa≥a faktycznie we
wspÛlnym poøyciu ma≥øeÒskim z najemcπ stale z nim zamieszkujπce, umowa najmu moøe byÊ zawarta z nimi jedynie wtedy
gdy nie posiadajπ tytu≥u prawnego do innego lokalu mieszkalnego.
ß18
1. Zawarcie umowy najmu z wy≥πczeniem umowy najmu lokalu
socjalnego oraz umowy zawieranej w zwiπzku z zamianπ
lokalu uzaleønia siÍ od wp≥acenia przez najemcÍ kaucji
zabezpieczajπcej pokrycie naleønoúci z tytu≥u najmu lokalu
przys≥ugujπcym wynajmujπcemu w dniu oprÛønienia lokalu.
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2. Ustala siÍ wysokoúÊ kaucji zabezpieczajπcej w wysokoúci
10-krotnoúci miesiÍcznego czynszu za dany lokal, obliczonej
wg stawek obowiπzujπcych w dniu zawarcia umowy.
ß19
Tracπ moc uchwa≥y:
ñ Nr V/33/94 Rady Miejskiej w KÍpnie okreúlajπca zasady
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy KÍpno.
ñ Nr V/34/94 Rady Miejskiej w KÍpnie okreúlajπca kryteria
wyboru osÛb, z ktÛrymi umowy najmu lokali mieszkalnych,
stanowiπcych sk≥adniki mienia komunalnego Gminy KÍpno,
powinny byÊ zawierane w pierwszej kolejnoúci.
ñ Nr V/35/94 Rady Miejskiej w KÍpnie okreúlajπca kryteria
wyboru osÛb, z ktÛrymi umowy najmu lokali socjalnych,
stanowiπcych sk≥adniki mienia komunalnego Gminy KÍpno
powinny byÊ zawierane w pierwszej kolejnoúci.
ß20
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
KÍpnie.
ß21
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego, a takøe podlega rozplakatowaniu na tablicach og≥oszeÒ UrzÍdu miasta i Gminy KÍpno
oraz wsi so≥eckich Gminy KÍpno.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia jej
og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Andrzej Stachowiak

Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXXVII/267/2001
Rady Miejskiej w KÍpnie
z dnia 13 grudnia 2001 roku

w sprawie zasada wynajmowania lokali wchodzπcych
w sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy KÍpno

Wykaz lokali wyodrÍbnionych do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy:
1. 1 lokal w budynku åwiba.
2. 3 lokale w budynku Szklarka MielÍcka.
3. 1 lokal w Szkole Podstawowej Nr 2 w KÍpnie.
4. 1 lokal w Szkole Podstawowej Nr 1 w KÍpnie.
5. 1 lokal w Szkole Podstawowej w Olszowie.
Z-ca Burmistrza
(ñ) mgr Ryszard Przybylski
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Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr XXXVII/267/2001
Rady Miejskiej w KÍpnie
z dnia 13 grudnia 2001 roku

w sprawie zasada wynajmowania lokali wchodzπcych
w sk≥ad mieszkaniowego zasobu Gminy KÍpno

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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24 lokale w budynku w KÍpnie ul. Gen. åwierczewskiego 8a.
4 lokale w budynku w KÍpnie ul. M≥yÒska 24.
5 lokali w budynku PrzybyszÛw 39.
2 lokale w budynku Rzetnia 60.
8 lokali w budynku Zosin 9.
2 lokale w budynku åwiba 134.
7 lokali w budynku Kierzno 21.
7 lokali w budynku Mechnice 1.

Wykaz lokali socjalnych wyodrÍbnionych z zasobu mieszkaniowego Gminy KÍpno:

Z-ca Burmistrza
(ñ) mgr Ryszard Przybylski
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UCHWA£A Nr XXXVII/268/2001 RADY MIEJSKIEJ W K PNIE
z dnia 13 grudnia 2001 r.
zmieniajπca uchwa≥Í w sprawie szczegÛ≥owych zasad rozliczania us≥ug usuwania i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych
oraz ustalenia gÛrnych stawek op≥at ponoszonych za us≥ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych
Na podstawie ustawy z dnia 13 wrzeúnia 1996 roku o utrzymaniu czystoúci i porzπdku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622,
z 1997 roku Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770 z 2000 roku
Nr 22, poz. 272 oraz z 2001 roku Nr 100, poz. 1085), uchwala
siÍ co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXXIV/191/97 Rady Miejskiej w KÍpnie z dnia
3 lipca 1997 roku w sprawie szczegÛ≥owych zasad rozliczania
us≥ug usuwania i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych oraz
ustalenia gÛrnych stawek op≥at ponoszonych za us≥ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych oraz
ustalenia gÛrnych stawek op≥at ponoszonych za us≥ugi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadÛw komunalnych wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) skreúla siÍ ß4, 5 i 6,
2) dotychczasowe ß7, 8 i 9, otrzymujπ odpowiednio kolejnoúÊ
jako ß4, 5 i 6.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
KÍpnie.
ß3
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni liczπc od dnia
jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa oraz na tablicy og≥oszeÒ w UrzÍdzie Miasta i
Gminy KÍpno.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Andrzej Stachowiak

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11
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UCHWA£A Nr XXXVII/269/2001 RADY MIEJSKIEJ W K PNIE
z dnia 13 grudnia 2001 r.
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pÛün. zmianami) uchwala siÍ,
co nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002 w brzmieniu za≥πcznika
do uchwa≥y.
ß2
Traci moc uchwala Nr VI/40/99 Rady Miejskiej w KÍpnie z dnia
23 lutego1999 roku w sprawie ustalenia wysokoúci wynagrodzenia dla cz≥onkÛw Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki
i rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, zmienionej uchwa≥π
Nr X/82/99 Rady Miejskiej w KÍpnie z dnia 27 maja 1999 roku.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
KÍpnie.
ß4
1. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr inø. Andrzej Stachowiak

Za≥πcznik do Uchwa≥y
Nr XXXVII/269/2001
Rady Miejskiej w KÍpnie
z dnia 13 grudnia 2001 roku.

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

Wprowadzenie
Gmina KÍpno leøy w po≥udniowej czÍúci woj. wielkopolskiego Obszar gminy ñ 124,3 km2, ludnoúÊ ogÛ≥em ñ 24.934
mieszkaÒcÛw, w tym miasto 15.180 mieszkaÒcÛw. Pod. wzglÍ-

dem gospodarczym jest gminπ rolniczo-przemys≥owπ z dobrze
rozwiniÍtym rzemios≥em i handlem. Rozwojowi gospodarczemu
sprzyja po≥oøenie KÍpna przy trasie WarszawañWroc≥aw i KatowiceñPoznaÒ. Stopa bezrobocia wynosi 1.556 osÛb co stanowi
6,2% ñ wg stanu na dzieÒ 1.06.2001 r. Na terenie Gminy KÍpno
istnieje 10 szkÛ≥ podstawowych, do ktÛrych uczÍszcza 2.219
uczniÛw, 4 gimnazja, do ktÛrych uczÍszcza 1.252 uczniÛw oraz
4 placÛwki szkÛ≥ ponadpodstawowych. OgÛ≥em do szkÛ≥ w
KÍpnie uczÍszcza 7.150 uczniÛw.
Alkoholizm jest jednym z najtrudniejszych problemÛw spo≥ecznych. Badania socjologiczne ukazujπ wystÍpowanie wielu
negatywnych zjawisk i procesÛw zwiπzanych z alkoholizmem.
Niepokojπcym zjawiskiem wystÍpujπcym w ostatnim czasie jest
obniøenie siÍ wieku inicjacji alkoholowej wúrÛd m≥odzieøy ñ co
czwarty uczeÒ rozpoczyna picie alkoholu w wieku 10-12 lat, a co
trzeci w wieku 13-15 lat. Alkoholizm jest jednπ z g≥Ûwnych
przyczyn przemocy w rodzinie, niemal po≥owa przestÍpstw
znÍcania siÍ nad rodzinπ ma zwiπzek z naduøywaniem alkoholu.
Alkoholizm stanowi istotnπ przyczynÍ spraw rozwiπzywanych
przez pomoc spo≥ecznπ, wystÍpuje najczÍúciej wraz z innymi
problemami spo≥ecznymi pog≥Íbiajπc je i utrudniajπc ich rozwiπzywanie (bieda, bezrobocie).W Gminie KÍpno w roku 2000
pomoc spo≥eczna objÍ≥a swojπ opiekπ 44 rodziny a w I pÛ≥roczu
2001 29 rodzin z problemem alkoholowym.
Szkody spowodowane nadmiernym spoøywaniem alkoholu
sπ bardzo rozleg≥e. WystÍpujπ w wielu krajach, rÛwnieø w
Polsce, dlatego teø profilaktyka i rozwiπzywanie problemÛw
alkoholowych stanowi zorganizowane dzia≥anie wielu instytucji,
specjalistÛw, stowarzyszeÒ i osÛb bezpoúrednio dotkniÍtych tym
problemem (np. grupy AA), jest teø wydzielonym zadaniem
administracji samorzπdowej zgodnie z regulacjami prawnymi
obowiπzujπcymi w naszym kraju.
Rozwiπzywanie problemÛw alkoholowych jest zadaniem
Gminy wynikajπcym z ustawy s dnia 26 paüdziernika 1982 roku
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi
(Dz.U. Nr 35, poz. 230 z pÛün. zm.) w zwiπzku z tym Rada
Miejska uchwala corocznie ìProgram Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowychî, na ktÛry przeznacza úrodki
wp≥ywajπce do budøetu z tytu≥u op≥at za korzystanie z wydanych
zezwoleÒ na sprzedaø alkoholu.
Waønym elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych jest wspieranie instytucji,
stowarzyszeÒ i innych podmiotÛw ktÛre w swojej dzia≥alnoúci
zajmujπ siÍ profilaktykπ oraz rozwiπzywaniem tych problemÛw.
Na terenie KÍpna dzia≥a Katolickie Stowarzyszenie Trzeüwoúci
ìDomî, Stowarzyszenie Klub Abstynenta ìNA K PIEî, Oratorium
ìEFFATHAî powsta≥e przy parafii p.w. åw. Marcina w KÍpnie.
Organizowane przez te organizacje przedsiÍwziÍcia sπ istotnym
elementem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania
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ProblemÛw Alkoholowych (Rowerowy Rajd Trzeüwoúci, Biegi
Trzeüwoúci, prowadzenie åwietlicy Socjoterapeutycznej, organizacja Punktu Konsultacyjnego) Stowarzyszenia udostÍpniajπ swoje
pomieszczenia rÛwnieø grupom samopomocowym:
AA ìSemaforî, AA ìFeniksî, Al-Anon ìMariaî, Al-Ateen ìSebastianî, grupy ktÛrych cz≥onkowie mogπ w naturalny sposÛb
spotykaÊ siÍ i rozwijaÊ. Uzupe≥nieniem tych dzia≥aÒ jest powo≥ana uchwa≥π Rady Miejskiej Gminna Komisja ds. Profilaktyki
i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych. Nie ma≥y udzia≥ w
realizowaniu programu Profilaktyki i Przeciwdzia≥ania Alkoholizmowi ma takøe dzia≥alnoúÊ Policji, Miejsko-Gminnego Oúrodka
Pomocy Spo≥ecznej.
SzczegÛlny nacisk w swych, dzia≥aniach. Gmina pragnie
po≥oøyÊ na dzia≥ania profilaktyczne skierowane na dzieci i m≥odzieø, poprzez prowadzenie dzia≥alnoúci profilaktycznej i edukacyjnej dla dzieci i m≥odzieøy. Realizowane sπ programy profilaktyczne ìII Elementarzî, ìNoeî, ìElementarz Gimnazjalnyî, ìOdlotî,
prowadzenie úwietlicy socjoterapeutycznej, organizowanie wypoczynku dla dzieci i m≥odzieøy z grup podwyøszonego ryzyka,
badania patologii spo≥ecznych wúrÛd m≥odzieøy oraz szkolenia
dla nauczycieli i rodzicÛw nt. úrodkÛw uzaleøniajπcych. W swych
dzia≥aniach profilaktycznych stawiamy takøe na sport oraz czynny wypoczynek dzieci, m≥odzieøy i doros≥ych w po≥πczeniu
z edukacjπ i dzia≥aniami profilaktycznymi.
Jak pokazujπ ostatnie badania przeprowadzone w szko≥ach
podstawowych i gimnazjach Gminy KÍpno zadania podejmowane przez wymienione instytucje i organizacje na terenie dzia≥ania
Gminy KÍpno sπ oczekiwane i niezbÍdne. Raport wskazuje na
kilka obszarÛw dzia≥ania, sπ to: picie alkoholu, zaøywanie narkotykÛw, palenie papierosÛw i wymuszania rozbÛjnicze. Z przeprowadzonych badaÒ wynika, iø na 237 uczniÛw poddanych badaniom 80% mia≥o kontakt z alkoholem, 13% z narkotykami, 31%
pali papierosy, 17% doúwiadczy≥o na sobie przemocy po≥πczonej
z odebraniem im pieniÍdzy.
W najbliøszym roku naleøy przeprowadziÊ intensywniejszπ
profilaktykÍ na terenie gimnazjÛw, aby w ten sposÛb zapobiec
rozpowszechnianiu siÍ rÛønego rodzaju patologii spo≥ecznych
wúrÛd m≥odzieøy. W tym wzglÍdzie planuje siÍ w≥πczenie do
dzia≥aÒ trzeüwoúciowych szerszego grona nauczycieli. Szko≥a
bowiem jawi siÍ ñ w úwietle przeprowadzonych badaÒ jako
miejsce ñ nie dla kaødego ucznia ñ bezpieczne (aø 38% uczniÛw
uczÍszcza do niej niechÍtnie, 29% ma k≥opoty z naukπ). Naleøy
rÛwnieø podjπÊ edukacjÍ wúrÛd rodzicÛw (25% ÛsmoklasistÛw
spoøywa alkohol z rodzinπ).
Waønym elementem uzupe≥niajπcym lukÍ powsta≥π po likwidacji Poradni Leczenia UzaleønieÒ jest dzia≥alnoúÊ Stowarzyszenia pn. Klub Abstynenta ìNa KÍpieî propagujπcego trzeüwy styl
øycia poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla Rodzin
z Problemem Alkoholowym úwiadczπcym us≥ugi w zakresie
poradnictwa fachowego, poradnictwa prawnego oraz poradnictwa psychologicznego.
Kolejnym elementem programu jest wspÛ≥praca Komisji ds.
Przeciwdzia≥ania Alkoholizmowi z Policjπ/ Straøπ Miejskπ oraz
Wydzia≥em Inwestycji i Dzia≥alnoúci Gospodarczej UrzÍdu Miasta i Gminy KÍpno w zakresie przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi. W tym
zakresie planowane sπ kontrole punktÛw sprzedaøy alkoholu
oraz szkolenia dla podmiotÛw gospodarczych zajmujπcych siÍ
sprzedaøπ alkoholu.
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Gminna Komisja ds. PiRPA w roku 2001 do dnia 01.11.2001 r.
przyjÍ≥a i rozpatrzy≥a 40 wnioskÛw o wszczÍcie postÍpowania
w sprawie leczenia odwykowego. W wyniku prowadzonych
czynnoúci 12 spraw znalaz≥o swÛj epilog w sπdzie. Pocieszajπce
jest to, øe coraz wiÍcej osÛb z ktÛrymi prowadzone sπ rozmowy
udaje siÍ zmotywowaÊ do podjÍcia leczenia bez wystÍpowania
na drogÍ sπdowπ.

I.

CEL PROGRAMU

Zapobieganie powstawaniu nowych problemÛw alkoholowych,
dπøenie do likwidacji tych, ktÛre aktualnie wystÍpujπ poprzez
kreowanie lokalnej polityki rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w oparciu o za≥oøenia nowelizacji ustawy o wychowaniu
w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi.

II. PODSTAWOWA STRATEGIA DZIA£ANIA
1. Profilaktyczne oddzia≥ywanie psychoedukacyjne na postawy
i umiejÍtnoúci waøne dla zdrowia i trzeüwoúci, w szczegÛlnoúci wobec m≥odzieøy i grup podwyøszonego ryzyka.
2. Szkolenie przedstawicieli rÛønych zawodÛw w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiπzywania problemÛw
alkoholowych (s≥uøb medycznych, pracownikÛw socjalnych,
policji, nauczycieli oraz innych zawodÛw).
3. Edukacja publiczna pomagajπca w zapobieganiu i rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych.
4. Wspieranie i inspirowanie dzia≥alnoúci úrodowiskowej wzajemnej pomocy osÛb z problemami alkoholowymi oraz organizacji spo≥ecznych.
5. ZwiÍkszenie skutecznoúci terapii dla osÛb uzaleønionych
oraz dla cz≥onkÛw ich rodzin.
6. Ocena skutecznoúci podejmowanych dzia≥aÒ oraz monitorowanie zjawisk spo≥ecznych, zdrowotnych i ekonomicznych
zwiπzanych z dostÍpnoúciπ i konsumpcjπ alkoholu.
7. Koordynowanie dzia≥aÒ poszczegÛlnych placÛwek i struktur
zajmujπcych siÍ profilaktykπ i problemami alkoholowymi
oraz wspÛ≥pracujπcymi instytucjami i organizacjami spo≥ecznymi.

III. KIERUNKI DZIA£ANIA
1. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu.
2. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej, prawnej w szczegÛlnoúci
ochrony przed przemocπ w rodzinie.
3. Prowadzenie dzia≥alnoúci profilaktycznej i edukacyjnej dla
dzieci i m≥odzieøy.
4. Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisÛw ustawy zwiπzanej z wydawaniem zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy
napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaøy.
5. Wspomaganie dzia≥alnoúci instytucji stowarzyszeÒ i osÛb
fizycznych s≥uøπcej rozwiπzywaniu problemÛw alkoholowych.
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IV. SZCZEG”£OWE ZASADY WYDAWANIA I COFANIA ZEZWOLE—
1. Zezwolenia na sprzedaø alkoholu wydawane sπ w granicach
liczby punktÛw sprzedaøy ustalonej przez RadÍ Miejskπ
uchwa≥π nr XXXIV/232/93z dnia 21.06.93 r. w sprawie
ustalenia liczby punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych
przeznaczonych, do spoøycia poza miejscem sprzedaøy.
2. Zezwolenia na sprzedaø alkoholu wydane sπ tylko dla placÛwek, ktÛrych, usytuowanie odpowiada zasadom okreúlonym
przez RadÍ Miejskπ w uchwale nr XXXVI/231/93 z dnia
21.0693 r. oraz uchwale nr XXIII/162/2000 w sprawie
zasad usytuowania punktÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych.
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3. Poza przypadkami okreúlonymi w ustawie o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi zezwolenia na
sprzedaø alkoholu cofa siÍ w razie:
ñ powtarzajπcego siÍ (co najmniej 2 razy) zak≥Ûcenia porzπdku publicznego w miejscu sprzedaøy alkoholu lub
najbliøszej okolicy,
ñ braku w miejscu sprzedaøy alkoholu informacji o szkodliwoúci spoøywania alkoholu,
ñ prowadzenia reklamy alkoholu w miejscu sprzedaøy,
ñ braku informacji w miejscu sprzedaøy zawierajπcej dane:
nazwisko (nazwa) i adres podmiotu gospodarczego posiadajπcego zezwolenie, nr i datÍ waønoúci zezwolenia.

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADA— GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK
Lp.

ZADANIE

1.

ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych
od alkoholu.

2.

Udzielanie rodzinom z proble- ñ poradnictwo prawne i psychologiczne w ramach Punktu
Konsultacyjnego,
mami alkoholowymi pomocy
ñ prowadzenia rozmÛw i wywiadÛw úrodowiskowych,
psychospo≥ecznej i prawnej
ñ kierowanie na badania przez bieg≥ego,
ñ kierowanie do sπdÛw wnioskÛw o wszczÍcia postÍpowania w
sprawie leczenia odwykowego,

Punkt Konsultacyjny

j.w.

Sekretarz komisji
Sekretarz komisji
Sekretarz komisji

j.w.
j.w.
j.w.

Prowadzenie dzia≥alnoúci profi- ñ realizacja nowoczesnych programÛw profilaktycznych w szko≥ach (ìNOEî ìODLOTî ì7 KrokÛwî ìElementarz Gimnazjalnyî)
laktyczno-edukacyjnej dla dzieñ
dzia≥alnoúÊ úwietlicy socjoterapeutycznej,
ci, m≥odzieøy i doros≥ych
ñ organizowanie aktywnych form wypoczynku dla dzieci, m≥odzieøy i doros≥ych,
ñ szkolenia dla Pe≥nomocnika Zarzπdu Miejskiego ds. PiRPA
ñ szkolenia dla cz≥onkÛw Komisji ds. PiRPA,
ñ szkolenia dla radnych,
ñ szkolenia dla pracownikÛw úwietlic,
ñ szkolenia dla nauczycieli
ñ szkolenia dla pracownikÛw socjalnych,
ñ szkolenia dla podmiotÛw gospodarczych.

Pe≥nom. ZM ds. PiRPA

j.w.

KST ìDOMî
KST ìDOMî, Stow. ìNa
KÍpieî, KOSiR, MGOPS
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA
Pe≥nom. ZM ds. PiRPA

j.w.
j.w.

3.

REALIZACJA
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ

REALIZATOR

Zarzπd Miejski
wspieranie dzia≥alnoúci grup samopomocowych,
Punkt Konsultacyjny
propagowanie telefonu zaufania,
Punkt Konsultacyjny
prowadzenie punktu konsultacyjnego,
Punkt Konsultacyjny
prowadzenia grup wsparcia i edukacyjnej,
adaptacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem na Zarzπd Miejski,
Wydz. Inwestycji
schronisko dla ofiar przemocy

TERMIN
ca≥y rok
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.
j.w.

4.

Prowadzenie kontroli przestrze- ñ okresowe kontrole punktÛw sprzedaøy alkoholu pod kπtem Straø Miejska, Komisja
ustawy o wych. w trzeü. oraz przepisÛw zawartych w uchwa- ds. PiRPA
gania ustawy o wychowaniu w
≥ach Rady Miejskiej.
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi

Ca≥y rok

5.

Wspomaganie dzia≥alnoúci in- ñ wspieranie dzia≥alnoúci Stowarzyszenia KST ìDOMî i Stowa- Zarzπd Miejski zgodnie
z programem wydatrzyszenia Klub Abstynenta ìNa KÍpieî
stytucji, stowarzyszeÒ i osÛb fikÛw na 2002 rok
zycznych s≥uøπcych rozwiπzywa- ñ wspieranie dzia≥alnoúci Komendy Policji w KÍpnie
niu problemÛw alkoholowych ñ wspieranie dzia≥alnoúci Poradni Psychologiczni Pedagogicznej
ñ wspieranie dzia≥alnoúci KÍpiÒskiego Oúrodka Sportu i Rekreacji
ñ wspieranie dzia≥alnoúci Oratorium ìEFFATHAî przy parafii åw.
Marcina w KÍpnie.

j.w.
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PROGRAM WYDATK”W GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W
ALKOHOLOWYCH NA 2002 ROK
I. KST ìDOMî
1) åwietlica socjoterapeutyczna ñ 27.640,00 z≥
ñ 2 wychowawcÛw 12 godz. x 52 tyg. x 15 z≥ = 9.360 z≥
ñ sprzπtaczka 12 godz. x 52 tyg. x 5 z≥ = 3.120 z≥
ñ posi≥ek w úwietlicy
30 osÛb x 3 dni x 52 tyg. x 2 z≥ = 9.360 z≥
Koszty dodatkowe
ñ spotkania okolicznoúciowe = 3.000 z≥
ñ úrodki czystoúci, mat. Pomocnicze, = 800 z≥
ñ Telewizor, radioodtwarzacz, materace = 2.000 z≥
2) IX Rowerowy Rajd Trzeüwoúci ñ 18.000,00 z≥
ñ koszt pobytu grupy 40 osÛb x 8 dni x 35 z≥ = 11.200 z≥
ñ warsztaty profilaktyczne ñ terapeutyczne w drodze
4 godz. x 8 x 38 z≥ = 1.216z≥
ñ koszty dodatkowe = 5.584 z≥
(wynagrodzenia dla kadry, wyznaczenia objazd trasy,
organizacja noclegÛw i obiadÛw, przygotowanie do druku broszury rajdowej, opracowanie programu merytorycznego rajdu, druk broszury, zakup paliwa dla samochodu obs≥ugujπcego rajd).
3) Program profilaktyczny ìNOEî ñ 4.800,00 z≥ ñ 8 edycji x
600 z≥
II. STOWARZYSZENIE KLUB ABSTYNENTA ìNa KÍpieî
1) Utrzymanie lokalu ñ 28.000,00 z≥
ñ czynsz (ogrzewanie) energia = 25.100 z≥
ñ telefon = 900 z≥
ñ ubezpieczenie lokalu = 300 z≥
ñ úrodki czystoúci = 600 z≥
ñ literatura (czasopisma o tem. trzeü.) = 1.100 z≥
2) Punkt Konsultacyjny ñ 18.144,00 z≥
ñ porady psychologiczne
12 godz. x 35 z≥ x 12 = 5.040 z≥
ñ porady prawne 12 godz. x 35z≥ x 12 = 5,040 z≥
ñ konsultant 32 godz. x 21 z≥ x 12 = 8.064 z≥
3) Gospodarz klubu ñ 10.200,00 z≥
4) V Bieg Trzeüwoúci ñ 5.000,00 z≥
5) Wyjazdowe warsztaty zapobiegajπce nawrotom choroby
alkoholowej ñ 1.932,00 z≥
12 osÛb x 3 dni x 35 z≥ = 1.260 z≥
terapeuta 24 godz. x 28 z≥ = 672 z≥
6) Dofinansowanie w 35% kosztÛw budowy podjazdu do ñ
2.000,00 z≥ siedziby stowarzyszenia dla osÛb niepe≥nosprawnych.
III. Program profilaktyczny ìODLOTî ñ 3.200,00 z≥
Szkolenie oraz zakup pakietÛw programowych dla 8 nauczycieli gimnazjÛw.
IV. Program profilaktyczny ìELEMENTARZ GIMNAZJALNYî ñ
1.300,00 z≥
Szkolenia dla 13 nauczycieli (pakiety programowe za darmo).
V. Program profilaktyczny ìII Elementarzî ñ 11.000,00 z≥
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15 edycji ñ programem zostanπ objÍte wszystkie klasy I
gimnazjum, realizowany przez nauczycieli zatrudnionych w
szko≥ach podstawowych i gimnazjach dla ktÛrych Gmina
KÍpno jest organem prowadzπcym.
VI. Program ìPrzemoc wobec dzieciñ program edukacyjnyî ñ
1.000,00 z≥
4 edycje po 10 godzin dla klas IV szko≥y Podstawowej.
VII. Wakacje z profilaktykπ ñ 15.034,00 z≥
MGOPS w KÍpnie.
VIII. Szkolenie dla pracownikÛw socjalnych ñ 1.000,00 z≥
IX. Szkolenie dla pracownikÛw úwietlic ñ 1.300,00 z≥ wychowawczych i socjoterapeutycznych.
X. Badanie patologii spo≥ecznych wúrÛd m≥odzieøy ñ
4.000,00 z≥
Etap II oraz 4 wyk≥ady w gimnazjach dla nauczycieli i
rodzicÛw nt. úrodkÛw uzaleøniajπcych.
XI. Organizacja ferii zimowych w mieúcie ñ 9.000,00 z≥
KÍpiÒski Oúrodek Sportu i Rekreacji.
Wynajem hali sportowej dla organizacji i stowarzyszeÒ dzia≥ajπcych na rzecz trzeüwego stylu øycia.
XII. Poradnia Psychologiczna ñ Pedagogiczna w KÍpnie ñ
1.500,00 z≥
ìTerapia grupowa dzieci zahamowanych i nadpobudliwych
psychoruchowo z rodzin alkoholowychî
úrodki przeznaczone na zakup:
ñ 6 materacÛw,
ñ woreczki z grochem, opaski, chusty,
ñ chusta ìspadochronî,
ñ kredki, farby, pÍdzle, papier.
XIII. Komenda Powiatowa Policji w KÍpnie ñ 1.000 z≥
ñ wydanie broszury informacyjno-edukacyjnej dla m≥odzieøy.
XIV. Oratorium ìEFFATHAî ñ 6.000,00 z≥
Przy Parafii åw. Marcina w KÍpnie.
Program dydaktyczno ñ wychowawczy ìRÛwne szanseî.
XV.Dzia≥alnoúÊ Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych ñ 13.950,00 z≥
ñ szkolenia cz≥onkÛw Komisji ds. PiRPA,
ñ szkolenia pe≥nomocnika ZM ds. PiRPA,
ñ wywiady úrodowiskowe,
ñ opinie bieg≥ego,
ñ wspieranie imprez (15 lecie AA, 10 lecie KST ìDOMî,
5-lecie Klubu Abstynenta)oraz
ñ konkursÛw o tematyce uzaleønieÒ.
XVI. Adaptacja budynku administracyjnego z przeznaczeniem
na schronisko dla ofiar przemocy ñ 150.000,00 z≥
RAZEM PUNKTY OD I DO XVI ñ 335.000,00 z≥
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ZASADY WYNAGRADZANIA GMINNEJ KOMISJI
DS. PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA PROBLEM”W
ALKOHOLOWYCH
1. Ustala siÍ wynagrodzenie dla cz≥onkÛw Gminnej Komisji ds.
Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w
formie miesiÍcznego wynagrodzenia.
2. Dla poszczegÛlnych cz≥onkÛw Komisji ustala siÍ wynagrodzenia o ktÛrym mowa w nastÍpujπcych kwotach:
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1) dla Przewodniczπcego Komisji ñ 350 z≥ (brutto),
2) dla cz≥onka Komisji ñ 250 z≥ (brutto),
3. Wynagrodzenie o ktÛrym mowa w ust. 2, p≥atne bÍdzie
z do≥u do dnia 30 kaødego miesiπca w Kasie UrzÍdu.
4. Za nieobecnoúÊ w posiedzeniu Komisji potrπcana bÍdzie 1/3
kwoty wynagrodzenia o ktÛrej mowa w ust. 2.
Z-ca Burmistrza
(ñ) mgr Ryszard Przybylski
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Uchwa≥a Nr XXXIX/404/2001 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXIII/255/2000 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 sierpnia 2000 roku, w sprawie ustalenia op≥at
za przewozy osÛb, bagaøu i zwierzπt úrodkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Leszna i podmiejskiej na liniach Lesznoñ
åwiÍciechowa, LesznoñDπbcze, LesznoñRydzyna, DπbczeñRydzyna, DπbczeñK≥oda, LesznoñK≥oda, LesznoñWilkowice, Lesznoñ
Go≥anice, åwiÍciechowañGo≥anice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 roku Nr
13, poz. 74 ze zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 roku
Nr 9, poz. 43 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5
lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050)
Rada Miejska Leszna uchwala co nastÍpuje:
ß1
1) ß1, 2 i 3 otrzymujπ nowe brzmienie:
ìß1 ñ Ustala siÍ op≥aty za jednorazowe przewozy osÛb,
bagaøu i zwierzπt úrodkami masowej komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna w
nastÍpujπcych wysokoúciach:
w tym VAT
a) za przewÛz jednej osoby ñ 1,80 z≥
0,12
b) za przewÛz jednej osoby uprawnionej do korzystania
z op≥aty ulgowej ñ 0,90 z≥
0,06
c) za przewÛz duøego bagaøu i zwierzπt ñ 1,80 z≥ 0,12
Ustala siÍ cenÍ biletu zakupionego u kierowcy za przejazd
lub przewÛz w granicach miasta Leszna ñ 2,50 z≥
0,16
ß2 ñ Ustala siÍ nastÍpujπce ceny biletÛw miesiÍcznych:
1. Bilety normalne:
a) na jednπ liniÍ w wysokoúci ñ 48,00 z≥
3,14
b) na dwie linie w wysokoúci ñ 70,00 z≥
4,58
c) bilet sieciowy w wysokoúci ñ 86,00 z≥
5,63
2. Bilety ulgowe:
a) na jednπ liniÍ w wysokoúci 50% ceny biletu ustalonej
ß2 pkt 1a tj. ñ 24,00 z≥
1,57
b) na dwie linie w wysokoúci 50% ceny biletu ustalonej
ß2 pkt 1b tj. ñ 35,00 z≥
2,29
c) na sieÊ w wysokoúci 50% ceny biletu ustalonej w ß2
pkt 1c tj. ñ 43,00 z≥
2,81

ß3 ñ Ustala siÍ op≥aty za przewozy úrodkami masowej
komunikacji miejskiej na liniach LesznoñåwiÍciechowa,
LesznoñDπbcze, LesznoñRydzyna, DπbczeñRydzyna, DπbczeñNowa Wieú, RydzynañK≥oda, RydzynañNowa Wieú,
LesznoñK≥oda, LesznoñWilkowice:
LesznoñåwiÍciechowa:
w tym VAT
1. za przewÛz 1 osoby ñ 2,20 z≥
0,14
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys.50% ceny biletu normalnego ñ 1,10 z≥
0,07
3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 70,00 z≥
4,58
4. op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 35,00 z≥
2,29
LesznoñRydzyna:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 3,20 z≥
0,21
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys. 50% ceny biletu normalnego ñ 1,60 z≥
0,10
3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 100,00 z≥
6,54
4. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 50,00 z≥
3,27
LesznoñDπbcze:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 2,20 z≥
0,14
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys. 50% ceny biletu normalnego ñ 1,10 z≥
0,07
3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 70,00 z≥
4,58
4. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 35,00 z≥
2,29
LesznoñK≥oda:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 3,20 z≥
0,21
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys.50% ceny biletu normalnego ñ 1,60 z≥
0,10
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3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 100,00 z≥
6,54
4. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 50,00 z≥
3,27
DπbczeñRydzyna:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 2,20 z≥
0,14
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys. 50% ceny biletu normalnego ñ 1,10 z≥
0,07
3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 70,00 z≥
4,58
4. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 35,00 z≥
2,29
DπbczeñK≥oda:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 2,20 z≥
0,14
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys. 50% ceny biletu normalnego ñ 1,10 z≥
0,07
3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 70,00 z≥
4,58
4. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 35,00 z≥
2,29
DπbczeñNowa Wieú:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 2,20 z≥
0,14
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg
50% ceny biletu normalnego ñ 1,10 z≥
0,07
RydzynañNowa Wieú:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 3,20 z≥
0,21
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2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys. 50% ceny biletu normalnego ñ 1,60 z≥
0,10
RydzynañK≥oda:
1. za przewÛz 1 osoby ñ 1,80 z≥
0,12
2. za przewÛz 1 osoby uprawnionej do korzystania z ulg w
wys. 50% ceny bilety normalnego ñ 0,90 z≥
0,06
3. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby
ñ 48,00 z≥
3,14
4. Op≥ata za bilet miesiÍczny dla 1 osoby ñ ulgowy
ñ 24,00 z≥
1,57
2) W ß4
ñ w pkt 1 liczbÍ,,75,00î zastÍpuje siÍ liczbπ ,,90,00î,
ñ w pkt 2 lit. a i b liczby,,30,00î zastÍpuje siÍ liczbami
,,36,00î.
ß2
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od opublikowania
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Dyrektorowi Miejskiego Zak≥adu Komunikacji.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Leszna
(ñ) Wojciech Rajewski
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UCHWA£A Nr XXXIX/405/2001 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie przyjÍcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 41 ust. 1, 2 i 5 ustawy z
dnia 26 paüdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci
i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 ze
zmianami) Rada Miejska Leszna stanowi co nastÍpuje:

wych oraz Uchwa≥a Rady Miejskiej nr VII/70/99 z dnia 25
lutego 1999 roku w sprawie regulaminu Komisji oraz wysokoúci
diet za udzia≥ w pracach Komisji.

ß1
Uchwala siÍ Miejski Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych, ktÛry stanowi za≥πcznik do niniejszej
uchwa≥y.

ß4
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia jej og≥oszenia.

ß2
Traci moc Uchwa≥a Rady Miejskiej Leszna nr XXV/292/00
z dnia 7 grudnia 2000 roku w sprawie przyjÍcia Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholo-

ß3
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Leszna.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Leszna
(ñ) Wojciech Rajewski
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Za≥πcznik
do Uchwa≥y Nr XXXIX/405/2001
Rady Miejskiej Leszna
z dnia 18 grudnia 2001 r.

MIEJSKI PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWI•ZYWANIA
PROBLEM”W ALKOHOLOWYCH NA ROK 2002
Leszno grudzieÒ 2001 rok

Cele programu
1. Monitorowanie i diagnozowanie zjawisk i zagroøeÒ wynikajπcych z wszelkiego rodzaju uzaleønieÒ.
2. Zapobieganie powstawaniu nowych problemÛw alkoholowych oraz zmniejszanie rozmiarÛw tych, ktÛre aktualnie
wystÍpujπ.
3. Ulepszanie sposobÛw radzenia sobie z problemami alkoholowymi aktualnie wystÍpujπcymi w mieúcie.
4. Zapobieganie naruszeniom prawa na rynku alkoholowym.
5. ZwiÍkszanie wiedzy m≥odzieøy i doros≥ych w zakresie problemÛw alkoholowych.
6. Zmniejszanie udzia≥u nietrzeüwoúci wúrÛd przyczyn naruszania prawa i porzπdku publicznego.
7. Zmniejszanie iloúci i dolegliwoúci alkoholowych zaburzeÒ
øycia rodzinnego (przemoc, zaniedbania).
8. Promowanie postaw spo≥ecznie waønych dla profilaktyki
i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
9. Tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej
dla realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych:
Strategie dzia≥ania
1. Prowadzenie szkoleÒ dla cz≥onkÛw Miejskiej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rzecz zapobiegania i rozwiπzywania tychøe problemÛw.
2. Racjonalne i elastyczne ograniczanie dostÍpu do alkoholu
oraz kontrolowanie podmiotÛw przedsiÍbiorcÛw zwiπzanych
ze sprzedaøπ i konsumpcjπ napojÛw alkoholowych pod
wzglÍdem jej zgodnoúci z obowiπzujπcymi przepisami.
3. Profilaktyczne oddzia≥ywanie na postawy i umiejÍtnoúci waøne
dla zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeüwoúci.
4. Rozpowszechnianie profilaktycznych programÛw informacyjnych i psychoedukacyjnych, promujπcych zdrowy styl øycia,
dla dzieci i m≥odzieøy.
5. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci i skutecznoúci terapii dla osÛb
uzaleønionych i ich rodzin.
6. Udzielanie rodzinom, u ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej, prawnej, w szczegÛlnoúci
ukierunkowanej na eliminowanie przemocy w rodzinie.
7. WspÛ≥dzia≥anie w realizacji programu z policjπ, pomocπ
spo≥ecznπ, straøπ miejskπ, sπdownictwem, szko≥ami, parafiami oraz organizacjami pozarzπdowymi.
I.

ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu oraz wspÛ≥uzaleønionych.
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1. Kontynuacja dzia≥aÒ punktÛw konsultacyjnych dla osÛb
uzaleønionych oraz cz≥onkÛw ich rodzin.
2. WspÛ≥praca i wspÛ≥dzia≥anie z poradniπ dla osÛb z problemami alkoholowymi w zakresie realizacji Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych(szkolenia, prowadzenie grup rozwoju osobistego, grup psychoedukacyjnych dla wspÛ≥uzaleønionych,
sesji terapeutycznych).
3. Kierowanie na badania przez bieg≥ego osÛb, ktÛre w
zwiπzku z naduøywaniem alkoholu powodujπ rozk≥ad
øycia rodzinnego, demoralizacjÍ nieletnich, zak≥Ûcajπ
spokÛj i porzπdek publiczny, w celu wydania opinii w
przedmiocie uzaleønienia od alkoholu i wskazania zak≥adu leczniczego.
4. WspÛ≥praca z oddzia≥ami leczenia uzaleønieÒ.
5. Realizacja programu z zakresu profilaktyki, edukacji i terapii uzaleønienia w Areszcie åledczym w Lesznie, jako
waønego czynnika resocjalizacji.
6. Profesjonalna pomoc osobom wspÛ≥uzaleønionym w
poradni dla osÛb z problemami alkoholowymi.
7. Uruchomienie przy Miejskiej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych punktu informacyjno-konsultacyjnego.
II. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy alkoholowe, pomocy psychospo≥ecznej i prawnej.
1. WspÛ≥praca i dofinansowanie programÛw terapeutycznych w Oúrodku Interwencji Kryzysowej.
2. Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzicÛw dzieci, siÍgajπcych po alkohol (pomaraÒczowa linia).
3. Udzielanie pomocy prawnej osobom uzaleønionym od
alkoholu oraz ofiarom przemocy.
4. Prowadzenie grup edukacyjnych dla rodzicÛw niewydolnych wychowawczo.
5. WspÛ≥praca z Miejskim Oúrodkiem Pomocy Rodzinie w
zakresie udzielania pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
III. Prowadzenie profilaktycznej dzia≥alnoúci informacyjnej i edukacyjnej, w szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy.
1. W≥πczenie zagadnieÒ wychowania w trzeüwoúci do programÛw pracy wychowawczej szkÛ≥.
2. Prowadzenie programÛw profilaktyczno-edukacyjnych
(ìDrugi Elementarzî, ìNasze Spotkaniaî, ìNOEî, ìNa≥ogowe funkcjonowanie w øyciu cz≥owiekaî, ìPoznaj siebieî,
ìJak radziÊ sobie ze stresem bez siÍgania po alkoholî,
ìSobπ byÊ, dobrze øyÊî, ìJak øyÊ z ludümiî itp.).
3. Prowadzenie úrodowiskowych úwietlic terapeutycznych
dla dzieci i m≥odzieøy z rodzin dysfunkcyjnych z realizacjπ
programÛw socjoterapeutycznych (ìMoje uczuciaî, ìPolubiÊ siebieî, ìKocham mÛj úwiatî ìPoznajÍ siebieî, ìRozwiπzujÍ problemyî, itp.).
4. Prowadzenie grupy terapeutycznej dla dzieci z zaburzeniami zachowaÒ z rodzin z problemem alkoholowym.
5. Finansowanie obozÛw z programami terapeutycznymi
dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Dofinansowywanie wyjazdÛw z programami terapeutycznymi dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
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7. Promowanie ìzdrowego stylu øyciaî poprzez uczestnictwo w zajÍciach sportowych, rekreacyjnych, kulturalnych
i artystycznych.
8. Szkolenie rÛønych grup zawodowych (cz≥onkÛw komisji
do spraw rozwiπzywania problemÛw alkoholowych, Straøy Miejskiej, policjantÛw, pracownikÛw socjalnych, w≥aúcicieli i pracownikÛw punktÛw handlujπcych alkoholem,
nauczycieli, lekarzy rodzinnych, kuratorÛw sπdowych).
9. WspÛ≥praca z instytucjami i organizacjami dzia≥ajπcymi
na rzecz zwalczania narkomanii (ìMCP Alternatywaî,
ìMonarî, ìOdzewî).
10. Prowadzenie dzia≥alnoúci edukacyjno-informacyjnej poprzez úrodki masowego przekazu.
IV. Ustalenie szczegÛ≥owych zasad wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych oraz
kontrole przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.Zasady
wydawania zezwoleÒ na czas okreúlony minimum 2 lat ñ
detal i 4 lat ñ gastronomia.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaø napojÛw
alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu
lub poza miejscem sprzedaøy naleøy z≥oøyÊ w Wydziale
Spraw Obywatelskich UrzÍdu Miasta Leszna.
2. Wniosek powinien zawieraÊ:
a) imiÍ i nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ przedsiÍbiorcy ubiegajπcego siÍ o zezwolenie,
b) adres punktu sprzedaøy detalicznej lub zak≥adu gastronomicznego,
c) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych, ktÛre
majπ byÊ przeznaczone do spoøycia na miejscu lub
poza miejscem sprzedaøy,
d) podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania
przedsiÍbiorcy.
3. Do wniosku do≥πcza siÍ:
a) zaúwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej (jeøeli przedsiÍbiorca nie jest zarejestrowany w Ewidencji Dzia≥alnoúci Gospodarczej prowadzonej przez Urzπd Miasta Leszna) lub aktualny odpis
z innego w≥aúciwego rejestru,
b) pozytywnπ opiniÍ sanitarnπ,
c) dla punktÛw handlowych i gastronomicznych otwartych w obiektach nowo wybudowanych lub obiektach, dla ktÛrych wymagane jest uzyskanie decyzji
o zmianie sposobu uøytkowania (pomieszczenia adaptowane),niezbÍdne jest przed≥oøenie decyzji pozwolenia na uøytkowanie obiektu,
d) tytu≥ prawny do pomieszczenia, gdzie ma byÊ prowadzona sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaøy (jeøeli taki nie zosta≥ do≥πczony do akt
Ewidencji Dzia≥alnoúci Gospodarczej UrzÍdu Miasta
Leszna).
4. W oparciu o otrzymany wniosek pracownicy Wydzia≥u
Spraw Obywatelskich UrzÍdu Miasta Leszna przeprowadzajπ wizjÍ we wnioskowanym miejscu sprzedaøy pod
kπtem zgodnoúci usytuowania punktu i warunkÛw sprzedaøy napojÛw alkoholowych okreúlonych przez ustawÍ
o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholi-
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zmowi oraz uchwa≥Í Rady Miejskiej Leszna, po czym
sporzπdzony jest protokÛ≥ z wizji.
5. Zebrane materia≥y wraz z opiniπ Wydzia≥u Spraw Obywatelskich UrzÍdu Miasta Leszna zostajπ przekazane w celu
wydania postanowienia Zarzπdowi Miasta Leszna.
6. Po zapoznaniu siÍ z opiniπ Zarzπdu Miasta Prezydent
Miasta Leszna wydaje lub odmawia wydania zezwolenia
na sprzedaø napojÛw alkoholowych.
Zasady wydawania zezwoleÒ jednorazowych.
1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaø napojÛw alkoholowych sk≥adany jest w Wydziale
Spraw Obywatelskich UrzÍdu Miasta Leszna:
a) wniosek powinien zawieraÊ:
ñ imiÍ i nazwisko, adres i siedzibÍ przedsiÍbiorcy,
ñ okreúlenie miejsca sprzedaøy alkoholu,
ñ okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych, ktÛre
majπ byÊ sprzedawane lub podawane,
ñ podpis uprawnionej osoby (osÛb) do reprezentowania przedsiÍbiorcy.
b) do wniosku naleøy do≥πczyÊ:
ñ zaúwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia≥alnoúci
gospodarczej (jeøeli przedsiÍbiorca nie jest zarejestrowany w Ewidencji Dzia≥alnoúci Gospodarczej
UrzÍdu Miasta Leszna) lub aktualny odpis z innego w≥aúciwego rejestru,
ñ kserokopiÍ posiadanego zezwolenia na sprzedaø
napojÛw r alkoholowych (wymÛg ten nie dotyczy
jednostek Ochotniczych Straøy Poøarnych),
ñ pisemnπ zgodÍ w≥aúciciela terenu lub organizatora imprezy na sprzedaø napojÛw alkoholowych w
czasie organizowanej imprezy na wolnym powietrzu.
2. Zezwolenie na jednorazowπ sprzedaø napojÛw alkoholowych wydaje siÍ z upowaønienia Prezydenta Miasta
Leszna przez Naczelnika Wydzia≥u Spraw Obywatelskich
UrzÍdu Miasta Leszna, po spe≥nieniu warunkÛw dotyczπcych handlu alkoholem oraz po zasiÍgniÍciu opinii Zarzπdu Miasta Leszna.
Zasady cofania zezwoleÒ
1. Zezwolenie cofa siÍ na wniosek strony lub z urzÍdu, jeøeli
zachodzπ przes≥anki okreúlone w art. 18 ust. 6 pkt 1-7
ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi i zosta≥y potwierdzone co najmniej jednym z niøej wymienionych dowodÛw:
a) pisemnπ informacjπ Policji,
b) protoko≥em z kontroli dokonanej przez Miejskπ KomisjÍ Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych,
c) protoko≥em (orzeczeniem) w≥aúciwego organu kontroli paÒstwowej np. PaÒstwowej Inspekcji Handlowej, UrzÍdu Kontroli Skarbowej,
d) zeznaniami úwiadkÛw z≥oøonymi w postÍpowaniu
administracyjnym.
2. W przypadkach, o ktÛrych mowa w art. 18 ust. 6 pkt 1
i 2 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi, przed wydaniem decyzji o cofniÍciu zezwolenia zasiÍga siÍ opinii Miejskiej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych.
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Kontrola przedsiÍbiorcÛw prowadzπcych sprzedaø napojÛw
alkoholowych.
1. KontrolÍ przeprowadzajπ upowaønione ustawowo organy paÒstwowe i samorzπdowe.
2. Zakres kontroli:
a) zgodnoúÊ prowadzonej sprzedaøy napojÛw alkoholowych z waønym zezwoleniem,
b) przestrzeganie warunkÛw ustawy o wychowaniu w
trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi,
c) przestrzeganie warunkÛw i zasad sprzedaøy napojÛw
alkoholowych okreúlonych w uchwa≥ach Rady Miasta.
3. Z przeprowadzonej kontroli sporzπdza siÍ protokÛ≥, ktÛry
wraz z wnioskami naleøy przedstawiÊ organowi wydajπcemu zezwolenie.
4. Na podstawie wynikÛw kontroli, organ wydajπcy zezwolenie wzywa przedsiÍbiorcÍ do usuniÍcia stwierdzonych
uchybieÒ w wyznaczonym terminie, albo wszczyna postÍpowanie w sprawie cofniÍcia. zezwolenia, albo podejmuje inne dzia≥ania przewidziane przepisami prawa.
V. Wspomaganie dzia≥alnoúci stowarzyszeÒ, instytucji i osÛb
fizycznych w zakresie rozwiπzywania problemÛw alkoholowych.
1. WspÛ≥dzia≥anie z grupami samopomocowymi: Anonimowych AlkoholikÛw (M), doros≥ych osÛb wspÛ≥uzaleønionych (Al-Anon), dzieci wspÛ≥uzaleønionych (Al-Ateen).
2. Merytoryczne i finansowe wspieranie stowarzyszeÒ: ìKlub
AbstynentÛwî, ìRuch Trzeüwoúciowyî.
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3. WspÛ≥praca z organizacjami pozarzπdowymi dzia≥ajπcymi w Lesznie w zakresie promowania postaw abstynenckich.
4. WspÛ≥praca z Koúcio≥em i zwiπzkami wyznaniowymi w
zakresie wychowania w trzeüwoúci i przeciwdzia≥ania
alkoholizmowi.
5. WspÛ≥praca z Bankami Øywnoúci w zakresie udzielania
pomocy rodzinom z problemem alkoholowym.
VI. Podejmowanie interwencji w zwiπzku z naruszeniem przepisÛw okreúlonych w art. 13 1 i 15 ustawy oraz wystÍpowanie
przed sπdem w charakterze oskarøyciela publicznego.
VII. Podejmowanie innych dzia≥aÒ zwiπzanych z problematykπ
rozwiπzywania problemÛw alkoholowych, nie ujÍtych w
programie, a ujawniajπcych siÍ w toku jego realizacji.
VIII. Zasady wynagradzania cz≥onkÛw Komisji Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych.Ustala siÍ wysokoúÊ diety za udzia≥
w posiedzeniu Miejskiej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w wysokoúci:
ñ przewodniczπcy Komisji 15% najniøszego wynagrodzenia
za pracÍ pracownikÛw, ustalonego na podstawie odrÍbnych przepisÛw,
ñ wiceprzewodniczπcy Komisji 12% najniøszego wynagrodzenia za pracÍ pracownikÛw, ustalonego na podstawie
odrÍbnych przepisÛw,
ñ cz≥onkowie Komisji 10% najniøszego wynagrodzenia za
pracÍ pracownikÛw, ustalonego wed≥ug odrÍbnych przepisÛw.
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UCHWA£A Nr XXXVIII/221/01 RADY MIEJSKIEJ W TULISZKOWIE
z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie zaliczenia drÛg po≥oøonych we WrÛblinie do kategorii drÛg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr
142, poz. 1591 z 2001 roku) oraz art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia
21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14
poz. 60 z 1985 roku, z pÛün. zm.) Rada Miejska w Tuliszkowie
uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Zalicza siÍ do kategorii drÛg gminnych drogi oznaczone numerami dzia≥ek: 57, 259 i 828/2 po≥oøone w miejscowoúci
WrÛblina.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy i Miasta w
Tuliszkowie.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od jej og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
w Tuliszkowie
(ñ) Piotr Czeka≥a
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UCHWA£A Nr XLVII/419/01 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu Gminy Dopiewo na 2002 rok
Na podstawie art. 116, 122, 124, 128 ust. 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155,
poz. 1014 z pÛüniejszymi zmianami) oraz art. 18, ust. 2 pkt 4
i 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie
gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591, z 2001 roku) i art. 272 do
321 i 401 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony
úrodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 267, z 2001) Rada Gminy
Dopiewo uchwala co nastÍpuje:

ß4
Ustala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw Gminnego Funduszu
Ochrony årodowiska i Gospodarki Wodnej.
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7 do Uchwa≥y).

ß1
Uchwala siÍ budøet Gminy Dopiewo na 2002 rok w wysokoúci:

ß6
Ustala siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych i wydatkÛw na realizacje zadaÒ okreúlonych w programie profilaktyki rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w kwocie:
ñ dochody 110.000,
ñ wydatki 110.000.

I.

Dochody
17.257.077
W tym:
1. dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zadaÒ zleconych gminie
403.628
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 1 i 1a do Uchwa≥y)

II. Wydatki budøetu
17.839.434
W tym:
1. Wydatki bieøπce
14.141.434
z tego:
1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeÒ
6.645.009
2) wydatki na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu
administracji rzπdowej zleconych gminom 403.628
3) wydatki na obs≥ugÍ d≥ugu jednostki samorzπdu terytorialnego
164.047
2. Wydatki majπtkowe
3.698.000
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 2 i 2a do Uchwa≥y).
III. Sfinansowanie deficytu budøetowego
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 3 do Uchwa≥y).

582.357

ß5
Ustala siÍ plan dotacji podmiotowych dla Instytucji Kultury.(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 8 do Uchwa≥y).

ß7
Upowaønia siÍ Zarzπd do dokonywania zmian w budøecie
polegajπcych na przenoszeniu wydatkÛw miÍdzy rozdzia≥ami
i paragrafami w ramach dzia≥u z wy≥πczeniem ß4010 ñ wynagrodzenia osobowe pracownikÛw, 4040 ñ dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6050 ñ wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych, 6060 ñ wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budøetowych.
ß8
1. Ustala siÍ kwotÍ 500.000 jako gÛrnπ granicÍ, do ktÛrej moøe
Zarzπd Gminy zaciπgaÊ kredyty krÛtkoterminowe.
2. Upowaønia siÍ Zarzπd do sp≥aty zobowiπzaÒ Gminy Dopiewo
wynikajπcych z zaciπgniÍtych kredytÛw.
ß9
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do przekazania uprawnieÒ do
dokonywania zmian w planie finansowym jednostki organizacyjnej ñ Dyrektorowi Gminnego Oúrodka Sportu i Rekreacji w
Dopiewie.

IV. Ustala siÍ inwestycje gminne do realizacji w roku budøetowym oraz wysokoúÊ nak≥adÛw na poszczegÛlne zadania.
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 4 do Uchwa≥y).

ß10
Wykonanie Uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy Dopiewo.

ß2
Ustala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw dla gminnych jednostek
organizacyjnych i úrodkÛw specjalnych.
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 5 do Uchwa≥y).

ß11
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia z mocπ obowiπzujπcπ od 1 stycznia 2002 roku i podlega og≥oszeniu w Dzienniku
UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß3
WyodrÍbnia siÍ úrodki do dyspozycji so≥ectw w kwocie
46.000.
(Zgodnie z za≥πcznikiem Nr 6 do Uchwa≥y).

Przewodniczπcy Rady Gminy
w Dopiewie
(ñ) Leszek Nowaczyk
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 roku

PLAN DOCHOD”W NA 2002 ROK WED£UG:
DZIA£”W, ROZDZIA£”W I PARAGRAF”W

DZIA£: 010 ñ Rolnictwo i ≥owiectwo
102.192
Rozdzia≥: 01022 ñ Zwalczanie chorÛb zakaünych zwierzπt oraz
badania monitoringowe pozosta≥oúci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzπt i produktach pochodzenia zwierzÍcego
2.900
W tym:
ß083 wp≥ywy z us≥ug
2.900
Rozdzia≥: 01095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
99.292
W tym:
ß047 wp≥ywy z op≥at za zarzπd, uøytkowanie i uøytkowanie
wieczyste nieruchomoúci
23.000
ß075 dochody z najmu i dzierøawy sk≥adnikÛw majπtkowych
Skarbu PaÒstwa, jednostek samorzπdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansÛw publicznych oraz umÛw o podobnym charakterze
23.800
ß077 wp≥ywy z tytu≥u odp≥atnego nabycia prawa w≥asnoúci
nieruchomoúci
39.492
ß092 pozosta≥e odsetki
13.000
DZIA£: 020 ñ Leúnictwo
Rozdzia≥: 02095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
W tym:
ß083 wp≥ywy z us≥ug

1.000
1.000
1.000

DZIA£: 100 ñ GÛrnictwo i kopalnictwo
74.000
Rozdzia≥: 10006 ñ Pozosta≥e gÛrnictwo i kopalnictwo 74.000
W tym:
ß046 wp≥ywy z op≥aty eksploatacyjnej
74.000
DZIA£: 600 ñ Transport i ≥πcznoúÊ
Rozdzia≥: 60004 ñ Lokalny transport zbiorowy
W tym:
ß083 wp≥ywy z us≥ug

400.000
400.000
400.000

DZIA£: 700 ñ Gospodarka mieszkaniowa
88.000
Rozdzia≥: 70095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
88.000
W tym:
ß075 dochody z najmu i dzierøawy sk≥adnikÛw majπtkowych
Skarbu PaÒstwa, jednostek samorzπdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansÛw publicznych oraz umÛw o podobnym charakterze
40.000
ß077 wp≥ywy z tytu≥u odp≥atnego nabycia prawa w≥asnoúci
nieruchomoúci
44.600
ß092 pozosta≥e odsetki
3.400
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DZIA£: 710 ñ Dzia≥alnoúÊ us≥ugowa
120.000
Rozdzia≥: 71004 ñ Plany zagospodarowania przestrzennego
120.000
W tym:
ß096 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniÍønej
120.000
DZIA£: 750 ñ Administracja publiczna
179.100
Rozdzia≥: 75011 ñ UrzÍdy wojewÛdzkie
46.500
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
46.500
Rozdzia≥: 75056 ñ Spis powszechny i inne
22.600
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
22.600
Rozdzia≥: 75095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
110.000
W tym:
ß048 wp≥ywy z op≥at za zezwolenia na sprzedaø alkoholu
110.000
DZIA£: 751 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sπdownictwa
1.428
Rozdzia≥: 75101 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa
1.428
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
1.428
DZIA£: 754 ñ BezpieczeÒstwo publiczne i ochrona przeciwpoøarowa
600
Rozdzia≥: 75414 ñ Obrona cywilna
600
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
600
DZIA£: 756 ñ Dochody od osÛb prawnych, od osÛb fizycznych
i od innych jednostek nie posiadajπcych osobowoúci prawnej
8.730.604
Rozdzia≥: 75601 ñ Wp≥ywy z podatku dochodowego od osÛb
fizycznych
70.000
W tym:
ß035 podatek od dzia≥alnoúci gospodarczej osÛb fizycznych,
op≥acany w formie karty podatkowej
70.000
Rozdzia≥: 75615 ñ Wp≥ywy z podatku rolnego, podatku leúnego
podatku od czynnoúci cywilnoprawnych oraz podatkÛw i op≥at
lokalnych od osÛb prawnych i innych jednostek organizacyjnych
2.845.835
W tym:
ß031 podatek od nieruchomoúci
2.455.600
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ß032 podatek rolny
290.235
ß033 podatek leúny
16.000
ß034 podatek od úrodkÛw transportowych
25.000
ß049 wp≥ywy z innych lokalnych op≥at pobieranych przez
jednostki samorzπdu terytorialnego na podstawie odrÍbnych ustaw
11.800
ß050 podatek od czynnoúci cywilnoprawnych
5.000
ß069 wp≥ywy z rÛønych op≥at
200
ß091 odsetki od nieterminowych wp≥at z tytu≥u podatkÛw
i op≥at
42.000
Rozdzia≥: 75616 ñ Wp≥ywy z podatku rolnego, podatku leúnego,
podatku od spadkÛw i darowizn, podatku od czynnoúci cywilnoprawnych oraz podatkÛw i op≥at lokalnych od osÛb fizycznych
2.724.972
W tym:
ß031 podatek od nieruchomoúci
1.697.300
ß032 podatek rolny
230.835
ß033 podatek leúny
787
ß034 podatek od úrodkÛw transportu
250.000
ß036 podatek od spadkÛw i darowizn
25.000
ß037 podatek od posiadania psÛw
2.350
ß043 wp≥ywy z op≥aty targowej
2.000
ß049 wp≥ywy z innych lokalnych op≥at pobieranych przez
jednostki samorzπdu terytorialnego na podstawie odrÍbnych ustaw
700
ß050 podatek od czynnoúci cywilnoprawnych
450.000
ß069 wp≥ywy z rÛønych op≥at
4.000
ß091 odsetki od nieterminowych wp≥at z tytu≥u podatkÛw
i op≥at
62.000
Rozdzia≥: 75618 ñ Wp≥ywy z innych op≥at stanowiπcych dochody jednostek samorzπdu terytorialnego na podstawie ustaw
26.500
W tym:
ß041 wp≥ywy z op≥aty skarbowej
25.000
ß050 podatek od czynnoúci cywilnoprawnych
1.500
Rozdzia≥: 75621 ñ Udzia≥y gmin w podatkach stanowiπcych
dochody budøetu paÒstwa
3.063.297
W tym:
ß001 podatek dochodowy od osÛb fizycznych 2.948.297
ß002 podatek dochodowy od osÛb prawnych
115.000
DZIA£: 758 ñ RÛøne rozliczenia
5.361.969
Rozdzia≥: 75801 ñ CzÍúÊ oúwiatowa subwencji ogÛlnej dla
jednostek samorzπdu terytorialnego
4.825.843
W tym:
ß292 subwencje ogÛlne z budøetu paÒstwa
4.825.843
Rozdzia≥: 75802 ñ CzÍúÊ podstawowa subwencji ogÛlnej dla
gmin
4.406
W tym:
ß292 subwencje ogÛlne z budøetu paÒstwa
4.406
Rozdzia≥: 75805 ñ CzÍúÊ rekompensujπca subwencji ogÛlnej dla
gmin
471.720
W tym:
ß292 subwencje ogÛlne z budøetu paÒstwa
471.720
Rozdzia≥: 75814 ñ RÛøne rozliczenia finansowe
60.000
W tym:
ß092 pozosta≥e odsetki
60.000
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DZIA£: 801 ñ Oúwiata i wychowanie
36.884
Rozdzia≥: 80101 ñ Szko≥y podstawowe
22.500
W tym:
ß075 dochody z najmu i dzierøawy sk≥adnikÛw majπtkowych
Skarbu PaÒstwa, jednostek samorzπdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansÛw publicznych oraz umÛw o podobnym charakterze 13.000
ß083 wp≥ywy z us≥ug
9.500
Rozdzia≥: 80195 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
14.384
W tym:
ß203 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ w≥asnych zadaÒ bieøπcych gmin
14.384
DZIA£: 851 ñ Ochrona zdrowia
69.300
Rozdzia≥: 85195 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
69.300
W tym:
ß075 dochody z najmu i dzierøawy sk≥adnikÛw majπtkowych
Skarbu PaÒstwa, jednostek samorzπdu terytorialnego lub
innych jednostek zaliczanych do sektora finansÛw publicznych oraz umÛw o podobnym charakterze 69.300
DZIA£: 853 ñ Opieka spo≥eczna
332.500
Rozdzia≥: 85313 ñ Sk≥adki na ubezpieczenia zdrowotne op≥acane przez osoby pobierajπce niektÛre úwiadczenia z pomocy
spo≥ecznej 17.200
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
17.200
Rozdzia≥: 85314 ñ Zasi≥ki i pomoc w naturze oraz sk≥adki na
ubezpieczenia spo≥eczne
227.900
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawom
227.900
Rozdzia≥: 85316 ñ Zasi≥ki rodzinne, pielÍgnacyjne i wychowawcze
10.400
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
10.400
Rozdzia≥: 85319 ñ Oúrodki pomocy spo≥ecznej
77.000
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
77.000
DZIA£: 900 ñ Gospodarka komunalna i ochrona úrodowiska
1.759.500
Rozdzia≥: 90095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
1.759.500
W tym:
ß077 wp≥ywy z tytu≥u odp≥atnego nabycia prawa w≥asnoúci
nieruchomoúci
1.170.000
ß097 wp≥ywy z rÛønych dochodÛw
150.000
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ß629 úrodki na dofinansowanie w≥asnych inwestycji gmin,
powiatÛw, samorzπdÛw wojewÛdztw, pozyskane z innych ürÛde≥
439.500
OG”£EM DOCHODY:
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17.257.077
WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

Za≥πcznik Nr 1a do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z 27 grudnia 2001 r.

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE NA 2002 ROK

DZIA£: 750 ñ Administracja publiczna
69.100
Rozdzia≥: 75011 ñ UrzÍdy wojewÛdzkie
46.500
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
46.500
Rozdzia≥: 75056 ñ Spis powszechny i inne
22.600
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
22.600
DZIA£: 751 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sπdownictwa
1.428
Rozdzia≥: 75101 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa
1.428
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na
realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
1.428
DZIA£: 754 ñ BezpieczeÒstwo publiczne i ochrona przeciwpoøarowa
600
Rozdzia≥: 75414 ñ Obrona cywilna
600
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
600
DZIA£: 853 ñ Opieka spo≥eczna
332.500
Rozdzia≥: 85313 ñ Sk≥adki na ubezpieczenia zdrowotne op≥acane przez osoby pobierajπce niektÛre úwiadczenia z pomocy
spo≥ecznej
17.200
W tym:

ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami 17.200
Rozdzia≥: 85314 ñ Zasi≥ki i pomoc w naturze oraz sk≥adki na
ubezpieczenia spo≥eczne
227.900
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej oraz
innych zadaÒ zleconych gminie ustawami
227.900
Rozdzia≥: 85316 ñ Zasi≥ki rodzinne, pielÍgnacyjne i wychowawcze
10.400
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami 10.400
Rozdzia≥: 85319 ñ Oúrodki pomocy spo≥ecznej
77.000
W tym:
ß201 dotacje celowe otrzymane z budøetu paÒstwa na realizacjÍ zadaÒ bieøπcych z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami 77.000
OG”£EM DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE:

403.628

WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

Za≥πcznik Nr 2 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 r.

PLAN WYDATK”W NA 2002 ROK WED£UG:
DZIA£”W, ROZDZIA£”W I PARAGRAF”W

DZIA£: 010 ñ Rolnictwo i ≥owiectwo
252.720
Rozdzia≥: 01008 ñ Budowa i utrzymanie urzπdzeÒ melioracji
wodnych
22.300
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
22.300
Rozdzia≥: 01010 ñ Infrastruktura wodociπgowa i sanitacyjna wsi
215.000
W tym:
ß4270 zakup us≥ug remontowych
20.000
ß6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych
195.000
Rozdzia≥: 01022 ñ Zwalczanie chorÛb zakaünych zwierzπt oraz
badania monitoringowe pozosta≥oúci chemicznych i biologicznych w tkankach zwierzπt i produktach pochodzenia zwierzÍcego
5.000
W tym:
ß4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
2.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
3.000
Rozdzia≥: 01030 ñ Izby rolnicze
10.420
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W tym:
ß2850 wp≥aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoúci 2%
uzyskanych wp≥ywÛw z podatku rolnego
10.420
DZIA£: 020 ñ Leúnictwo
Rozdzia≥: 02095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia

2.000
2.000
2.000

DZIA£: 600 ñ Transport i ≥πcznoúÊ
2.071.200
Rozdzia≥: 60004 ñ Lokalny transport zbiorowy
801.200
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
1.200
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
800.000
Rozdzia≥: 60014 ñ Drogi publiczne powiatowe
669.000
W tym:
ß2710 wydatki na pomoc finansowπ udzielanπ miÍdzy
jednostkami samorzπdu terytorialnego na dofinansowanie w≥asnych zadaÒ bieøπcych
669.000
Rozdzia≥: 60016 ñ Drogi publiczne gminne
601.000
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
25.000
ß4270 zakup us≥ug remontowych
143.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
168.000
ß6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych
265.000
DZIA£: 700 ñ Gospodarka mieszkaniowa
234.158
Rozdzia≥: 70005 ñ Gospodarka gruntami i nieruchomoúciami
169.208
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
169.208
Rozdzia≥: 70095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
64.950
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
500
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
800
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
1.800
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
250
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
10.000
ß4260 zakup energii
900
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
50.700
DZIA£: 710 ñ Dzia≥alnoúÊ us≥ugowa
260.000
Rozdzia≥: 71004 ñ Plany zagospodarowania przestrzennego
180.000
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
180.000
Rozdzia≥: 71014 ñ Opracowania geodezyjne i kartograficzne
80.000
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
80.000
DZIA£: 750 ñ Administracja publiczna
2.122.800
Rozdzia≥: 75011 ñ UrzÍdy wojewÛdzkie
46.500
W tym:
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
38.644
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
6.910
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ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
946
Rozdzia≥: 75022 ñ Rady Gminy
105.200
W tym:
ß3030 rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
95.000
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
2.500
ß4220 zakup úrodkÛw øywnoúci
3.200
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
2.000
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
500
ß4420 podrÛøe s≥uøbowe zagraniczne
2.000
Rozdzia≥: 75023 ñ UrzÍdy gmin
1.787.600
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
1.000
ß3030 rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
3.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
995.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
84.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
200.000
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
27.000
ß4140 wp≥aty na PaÒstwowy Fundusz Rehabilitacji OsÛb
Niepe≥nosprawnych
7.500
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
80.000
ß4260 zakup energii
35.000
ß4270 zakup us≥ug remontowych
15.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
270.000
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
30.000
ß4420 podrÛøe s≥uøbowe zagraniczne
2.800
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
18.000
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
19.300
Rozdzia≥: 75047 ñ PobÛr podatkÛw, op≥at i niepodatkowych
naleønoúci budøetowych
93.700
W tym:
ß4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
68.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
7.900
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
1.365
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
535
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
15.900
Rozdzia≥: 75056 ñ Spis powszechny i inne
22.600
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
22.600
Rozdzia≥: 75095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
67.200
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
15.750
ß4220 zakup úrodkÛw øywnoúci
5.250
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
43.000
ß4420 podrÛøe s≥uøbowe zagraniczne
3.200
DZIA£: 751 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sπdownictwa
1.428
Rozdzia≥: 75101 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa
1.428
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
1.428
DZIA£: 754 ñ BezpieczeÒstwo publiczne i ochrona przeciwpoøarowa
196.300
Rozdzia≥: 75403 ñ Jednostki Terenowe Policji
5.300
W tym:
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ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
5.300
Rozdzia≥: 75412 ñ Ochotnicze Straøe Poøarne
190.400
W tym:
ß3030 rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
9.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
22.800
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
1.950
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
4.500
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
610
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
40.000
ß4260 zakup energii
22.500
ß4270 zakup us≥ug remontowych
50.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
26.840
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
11.575
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
625
Rozdzia≥: 75414 ñ Obrona cywilna
600
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
600
DZIA£: 757 ñ Obs≥uga d≥ugu publicznego
164.047
Rozdzia≥: 75702 ñ Obs≥uga papierÛw wartoúciowych, kredytÛw
i poøyczek jednostek samorzπdu terytorialnego
164.047
W tym:
ß8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierÛw wartoúciowych oraz kredytÛw i poøyczek 164.047
DZIA£: 758 RÛøne rozliczenia
Rozdzia≥: 75818ñ Rezerwy ogÛlne i celowe
W tym:
ß4810 rezerwy

80.000
80.000
80.000

DZIA£: 801 ñ Oúwiata i wychowanie
7.020.684
Rozdzia≥: 80101 ñ Szko≥y podstawowe
4.100.600
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
160.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw 2.300.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
220.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
482.000
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
66.000
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
164.400
ß4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiπøek
16.200
ß4260 zakup energii
267.700
ß4270 zakup us≥ug remontowych
36.500
ß4280 zakup us≥ug zdrowotnych
5.100
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
196.900
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
5.800
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
7.000
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
173.000
Rozdzia≥: 80104 ñ Przedszkola przy szko≥ach podstawowych
282.600
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
17.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
180.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
16.000

ß4110
ß4120
ß4210
ß4240
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sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
35.000
sk≥adki na fundusz pracy
4.800
zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
11.400
zakup pomocy naukowych dydaktycznych i ksiπøek
3.700
ß4280 zakup us≥ug zdrowotnych
300
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
500
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
200
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
13.700
Rozdzia≥: 80110 ñ Gimnazja
2.058.700
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
75.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
950.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
70.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
196.000
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
26.000
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
125.100
ß4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiπøek
37.500
ß4260 zakup energii
5.000
ß4270 zakup us≥ug remontowych
31.900
ß4280 zakup us≥ug zdrowotnych
2.600
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
142.700
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
3.500
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
5.000
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
68.400
ß6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych
320.000
Rozdzia≥: 80113 ñ Dowoøenie uczniÛw do szkÛ≥
332.500
W tym:
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
1.800
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
4.500
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
700
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
3.000
ß4270 zakup us≥ug remontowych
2.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
320.000
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
500
Rozdzia≥: 80114 ñ Zespo≥y ekonomicznoadministracyjne szkÛ≥
222.900
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
800
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
147.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
11.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
32.000
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
3.800
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
12.000
ß4260 zakup energii
200
ß4270 zakup us≥ug remontowych
6.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
3.000
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
4.000
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
500
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
2.600
Rozdzia≥: 80146 ñ Dokszta≥cenie i doskonalenie nauczycieli
9.000
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W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
9.000
Rozdzia≥: 80195 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
14.384
W tym:
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
14.384
DZIA£: 851 ñ Ochrona zdrowia
179.300
Rozdzia≥: 85154 ñ Przeciwdzia≥anie alkoholizmowi 110.000
W tym:
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
6.500
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
500
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
600
ß4220 zakup úrodkÛw øywnoúci
18.000
ß4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiπøek
3.000
ß4270 zakup us≥ug remontowych
3.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
73.600
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
800
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
1.000
Rozdzia≥: 85195 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
69.300
W tym:
ß4260 zakup energii
30.000
ß4270 zakup us≥ug remontowych
23.300
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
16.000
DZIA£: 853 ñ Opieka spo≥eczna
869.947
Rozdzia≥: 85313 ñ sk≥adki na ubezpieczenia zdrowotne op≥acane
przez osoby pobierajπce niektÛre úwiadczenia z pomocy spo≥ecznej
17.200
W tym:
ß4130 sk≥adki na ubezpieczenia zdrowotne
17.200
Rozdzia≥: 85314 ñ Zasi≥ki i pomoc w naturze oraz sk≥adki na
ubezpieczenia spo≥eczne
370.200
W tym:
ß3110 úwiadczenia spo≥eczne
342.300
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
27.900
Rozdzia≥: 85315 ñ Dodatki mieszkaniowe
220.000
W tym:
ß3110 úwiadczenia spo≥eczne
220.000
Rozdzia≥: 85316 ñ Zasi≥ki rodzinne, pielÍgnacyjne, wychowawcze
10.400
W tym:
ß3110 úwiadczenie spo≥eczne
10.400
Rozdzia≥: 85319 ñ Oúrodki pomocy spo≥ecznej
243.945
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
2.427
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
156.194
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
10.005
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
30.135
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
4.100
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
9.012
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
18.090
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
9.159
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
630
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
4.193
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Rozdzia≥: 85328 ñ Us≥ugi opiekuÒcze i specjalistyczne us≥ugi
opiekuÒcze
3.202
W tym:
ß3030 rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
3.202
Rozdzia≥: 85395 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
5.000
W tym:
ß4220 zakup úrodkÛw øywnoúci
5.000
DZIA£: 854 ñ Edukacyjna opieka wychowawcza 296.600
Rozdzia≥: 85401 ñ åwietlice szkolne
156.100
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
4.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
100.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
8.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
17.000
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
2.400
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
15.100
ß4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiπøek
2.500
ß4260 zakup energii
400
ß4280 zakup us≥ug zdrowotnych
600
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
300
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
200
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
5.600
Rozdzia≥: 85404 ñ Przedszkola
97.500
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
4.000
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
55.000
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
4.200
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
10.600
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
1.400
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
6.500
ß4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiπøek
1.000
ß4260 zakup energii
500
ß4270 zakup us≥ug remontowych
1.500
ß4280 zakup us≥ug zdrowotnych
200
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
9.000
ß4410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
500
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
3.100
Rozdzia≥: 85412 ñ Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku
dzieci i m≥odzieøy szkolnej
43.000
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
2.000
ß4220 zakup úrodkÛw øywnoúci
5.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
36.000
DZIA£: 900 ñ Gospodarka komunalna i ochrona úrodowiska
3.638.500
Rozdzia≥: 90001 ñ Gospodarka úciekowa i ochrona wÛd
2.425.000
W tym:
ß6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych
2.425.000
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Rozdzia≥: 90002 ñ Gospodarka odpadami
399.000
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
2.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
58.000
ß6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych
339.000
Rozdzia≥: 90003 ñ Oczyszczanie miast i wsi
70.000
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
70.000
Rozdzia≥: 90004 ñ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
3.000
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
2.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
1.000
Rozdzia≥: 90015 ñ Oúwietlenie ulic, placÛw i drÛg 434.000
W tym:
ß4260 zakup energii
210.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
70.000
ß6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych
154.000
Rozdzia≥: 90095 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
307.500
W tym:
ß4260 zakup energii
210.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
45.000
ß4530 podatek od towarÛw i us≥ug (VAT)
52.500
DZIA£: 921 ñ Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego
324.750
Rozdzia≥: 92116 ñ Biblioteki
293.950
W tym:
ß2550 dotacja podmiotowa z budøetu dla instytucji kultury
293.950
Rozdzia≥: 92195 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
30.800
W tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
8.300
ß4260 zakup energii
3.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
19.500
DZIA£: 926 ñ Kultura fizyczna i sport
125.000
Rozdzia≥: 92601 ñ Obiekty sportowe
70.000
W tym:
ß2610 dotacja przedmiotowa z budøetu dla zak≥adu budøetowego lub gospodarstwa pomocniczego
70.000
Rozdzia≥: 92695 ñ Pozosta≥a dzia≥alnoúÊ
55.000
W tym:
ß3030 rÛøne wydatki na rzecz osÛb fizycznych
1.500
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
22.000
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
22.500
ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
9.000
OG”£EM WYDATKI:

17.839.434
WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

Poz. 433

Za≥πcznik Nr 2 a do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 roku

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2002 ROK

DZIA£: 750 ñ Administracja publiczna
Rozdzia≥: 75011 ñ UrzÍdy wojewÛdzkie
W tym:
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
Rozdzia≥: 75056 ñ Spis powszechny i inne
W tym:
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych

69.100
46.500
38.644
6.910
946
22.600
22.600

DZIA£: 751 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sπdownictwa
1.428
Rozdzia≥: 75101 ñ UrzÍdy naczelnych organÛw w≥adzy paÒstwowej, kontroli i ochrony prawa
1.428
W tym:
ß4330 zakup us≥ug pozosta≥ych
1.428
DZIA£: 754 ñ BezpieczeÒstwo publiczne i ochrona przeciwpoøarowa
600
Rozdzia≥: 75414 ñ Obrona cywilna
600
w tym:
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
600
DZIA£: 853 ñ Opieka spo≥eczna
332.500
Rozdzia≥: 85313 ñ sk≥adki na ubezpieczenia zdrowotne op≥acane
przez osoby pobierajπce niektÛre úwiadczenia z pomocy spo≥ecznej
17.200
W tym:
ß4130 sk≥adki na ubezpieczenia zdrowotne
17.200
Rozdzia≥: 85314 ñ Zasi≥ki i pomoc w naturze oraz sk≥adki na
ubezpieczenia spo≥eczne
227.900
W tym:
ß3110 úwiadczenia spo≥eczne
200.000
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
27.900
Rozdzia≥: 85316 ñ Zasi≥ki rodzinne, pielÍgnacyjne, wychowawcze
10.400
W tym:
ß3110 úwiadczenie spo≥eczne
10.400
Rozdzia≥: 85319 ñ Oúrodki pomocy spo≥ecznej
77.000
W tym:
ß3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeÒ
980
ß4010 wynagrodzenia osobowe pracownikÛw
41.760
ß4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne
3.752
ß4110 sk≥adki na ubezpieczenia spo≥eczne
8.550
ß4120 sk≥adki na fundusz pracy
1.139
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia
7.812
ß4300 zakup us≥ug pozosta≥ych
7.621
ß410 podrÛøe s≥uøbowe krajowe
3.696
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ß4430 rÛøne op≥aty i sk≥adki
210
ß4440 odpisy na zak≥adowy fundusz úwiadczeÒ socjalnych
1.480
OG”£EM WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE:

Za≥πcznik Nr 3 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 roku

403.628

WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI•ZANE Z FINANSOWANIEM
DEFICYTU BUDØETOWEGO I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYØKI BUDØETOWEJ W 2002 ROKU
WyszczegÛlnienie
952 Przychody z zaciπgniÍtych poøyczek i
kredytÛw na rynku
krajowym
992 Sp≥ata otrzymanych
krajowych poøyczek
i kredytÛw
RAZEM:

Przychody

Rozchody

1.200.000

617.643
1.200.000

617.643

WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

Za≥πcznik Nr 4 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 roku
WYKAZ INWESTYCJI PRZYJ TYCH DO REALIZACJI W 2002 ROKU

Lp.

Nazwa zadania

Ujęcie wody w Joance i
budowa wodociągu
Kanalizacja
W tym:
- Dopiewo
2.
- Konarzewo
- Dopiewiec
- Skórzewo
Budowa nawierzchni drogi
3. w Dąbrowie ul. Leśna i
przedłużenie ul. Wiejskiej
4. Wysypisko
Rozbudowa gimnazjum
W tym:
5.
- Dopiewo – projekt
- Skórzewo
Oświetlenie ulic:
6. - Zakrzewo
- Więckowice
OGÓŁEM INWESTYCJE:
1.

Plan
nakładów

Środki
własne

195.000

195.000

2.425.000

1.375.000

265.000

265.000

339.000
320.000

189.000
320.000

20.000
300.000

20.000
300.000

154.000

154.000

3.698.000

2.498.000

Dotacje
celowe

Pożyczki z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
Środowiska

Kredyty
bankowe

1.050.000

150.000

1.200.000
WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski
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Za≥πcznik Nr 5 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 r.

WYKAZ JEDNOSTEK DOTOWANYCH Z BUDØETU GMINY W 2002 ROKU
Lp.

Jednostki dotowane

1.

GOSiR

Środki
obrotowe na
początek roku
1.500

Przychody w tym:
Dot. z
Ogółem
budżetu
218.900
70.000

Rozchody
218.900

Środki
obrotowe na
koniec roku
1.500

åRODKI SPECJALNE
Środki obrotowe na
początek roku
Dział
Dział
Dział
Dział

600-60095
854-85401
854-85404
926-92695

70.000
135.000

Przychody
Dot. z
budżetu
20.000
12.000
30.000
-

Rozchody
Dot. z
budżetu
90.000
12.000
30.000
135.000

Środki
obrotowe na
koniec roku
-

WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

Za≥πcznik Nr 6 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 r.

åRODKI DYSPOZYCJI SO£ECTW ZABEZPIECZONE W BUDØECIE GMINY DOPIEWO NA 2002 ROK

Lp
.

Dział 600
Transport
Sołectwa
Rozdział 60016
§4210

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11

Konarzewo
Skórzewo
Dopiewo
Zakrzewo
Gołuski
Więckowice
Dąbrowa
Palędzie
Trzcielin
Dopiewiec
Dąbrówka
OGÓŁEM:

2.000

§4300
5.220
8.660
5.540

Dział 754
Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Rozdział 75412
§4210

§4300

2.000

Dział 854
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Rozdział 85404

Dział 921
Kultura i ochrona
dziedzictwa
Narodowego
Rozdział 92195

§4300

§4210

Dział 926
Kultura
fizyczna i sport
OGÓŁEM
Rozdział
92601
§4300
1.000

2.000
3.320
740
500

2.710
2.000

4.000

200
2.020
3.850
850
29.050

850
800

1.740

2.000

5.060

2.000

1.240

2.650

6.220
8.660
11.540
3.320
740
3.210
2.850
2.740
2.020
3.850
850
46.000

WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski
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Za≥πcznik Nr 7 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHOD”W I ROZCHOD”W FUNDUSZU OCHRONY åRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 ROK
Dział

Wyszczególnienie
I. Stan środków na początek roku
900-90011-069 II. Przychody ogółem, w tym:
1. Przelewy z WFOŚ
III. Rozchody ogółem, w tym:
Zakup materiałów.
900-90011-4210 2.Edukację ekologiczną oraz propagowanie działań
900-90011-4300 proekologicznych,
realizacja
zadań
służących
ochronie środowiska, dofinansowanie budowy
kanalizacji
IV. Stan środków na koniec roku

Kwota
250.992
54.000
25.000
259.492

20.500

UZASADNIENIE
Plan przychodÛw zosta≥ opracowany w oparciu o wp≥ywy z lat ubieg≥ych. Przeznaczony zostaje na oczyszczanie stawÛw, rowÛw,
zakup koszty na odpady, organizacjÍ konkursÛw oraz propagowanie dzia≥aÒ proekologicznych.
WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski

Za≥πcznik Nr 8 do Uchwa≥y
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 grudnia 2001 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA BIBLIOTEKI NA 2002 ROK
Dział/Rozdział/Paragraf
921-92116-2550

Rodzaj placówki
1. Biblioteka

Kwota
293.950
WÛjt
(ñ) mgr Andrzej StraøyÒski
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UCHWA£A Nr XL/416/2001 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie zaliczenia drÛg do kategorii drÛg gminnych na terenie miasta Leszna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 13 poz.
74 z 1996 r. ze zmianami) oraz art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21
marca 1985 roku o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
Nr 71, poz. 838 z 2000 r. ze zmianami) uchwala siÍ co
nastÍpuje:
ß1
Zalicza siÍ do kategorii drÛg gminnych w mieúcie Lesznie
nastÍpujπce ulice:
1) ul. DÍbowa
2) ul. Ketlinga
3) ul. Anny Mazowieckiej
4) ul. ObroÒcÛw Zbaraøa

5) ul. Jaremy Wiúniowieckiego
6) ul. Witolda
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta Leszna.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Leszna
(ñ) Wojciech Rajewski
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UCHWA£A NR XL/417/2001 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych zasadniczych szkÛ≥ zawodowych, liceÛw ogÛlnokszta≥cπcych, liceÛw profilowanych
i technikÛw w Lesznie
Na podstawie art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r.
Przepisy wprowadzajπce reformÍ ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12
poz. 96 ze zmianami) i art. 18 ust. 2 pkt 15 i ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1996 r. Nr 13 poz. 74 ze zmianami), po uzgodnieniu z Kuratorem Oúwiaty w Poznaniu oraz zasiÍgniÍciu opinii Powiatowego UrzÍdu Pracy i Powiatowej Rady Zatrudnienia w Lesznie Rada
Miejska uchwala co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ nastÍpujπcy plan sieci Zasadniczych SzkÛ≥ Zawodowych, LiceÛw OgÛlnokszta≥cπcych, LiceÛw Profilowanych, TechnikÛw w mieúcie Lesznie:
I. Zasadnicze Szko≥y Zawodowe
1. Zasadnicza Szko≥a Zawodowa w Lesznie ul. Narutowicza
74a
2. Zasadnicza Szko≥a Zawodowa w Lesznie Pl. Metziga 25
3. Zasadnicza Szko≥a Zawodowa w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
4. Zasadnicza Szko≥a Zawodowa w Lesznie ul. 1 Maja 1
5. Zasadnicza Szko≥a Zawodowa w Lesznie ul. KiliÒskiego 4
II. Licea OgÛlnokszta≥cπce

1. I Liceum OgÛlnokszta≥cπce w Lesznie ul. KurpiÒskiego 1
2. II Liceum OgÛlnokszta≥cπce w Lesznie ul. B. Prusa 33
3. III Liceum OgÛlnokszta≥cπce w Lesznie Pl. Koúciuszki 5
4. IV Liceum OgÛlnokszta≥cπce w Lesznie ul. KurpiÒskiego 2
III. Licea Profilowane
1. Liceum Profilowane w Lesznie ul. Narutowicza 74a
2. Liceum Profilowane w Lesznie Pl. Metziga 25
3. Liceum Profilowane w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
4. Liceum Profilowane w Lesznie ul. 1 Maja 1
5. Liceum Profilowane w Lesznie ul. KiliÒskiego 4
IV. Technika
1. Technikum Samochodowe w Lesznie ul. Narutowicza
74a
2. Technikum Elektryczne w Lesznie ul. Narutowicza 74a
3. Technikum Elektroniczne w Lesznie ul. Narutowicza 74a
4. Technikum Odzieøowe w Lesznie ul. Narutowicza 74a
5. Technikum UrzπdzeÒ Sanitarnych w Lesznie Pl. Metziga 25
6. Technikum Ochrony årodowiska w Lesznie Pl. Metziga 25
7. Technikum Ekonomiczno-Handlowe w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
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8. Technikum Hotelarsko-Gastronomiczne w Lesznie ul. Poniatowskiego 2
9. Technikum Rolnicze w Lesznie ul. 1 Maja 1
10. Technikum Ogrodnicze w Lesznie ul. 1 Maja 1
11. Technikum Spoøywcze w Lesznie ul. 1 Maja 1
12. Technikum Budowlane w Lesznie ul. 1 Maja 1
13. Technikum Elektroniczne w Lesznie ul. KiliÒskiego 4
14. Technikum Telekomunikacji w Lesznie ul. KiliÒskiego 4

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta.
ß3
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni
od dnia og≥oszenia.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej Leszna
(ñ) Wojciech Rajewski
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UCHWA£A NR XXII/241/2001 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, obejmujπcej dzia≥kÍ nr ewid. 367/
7 we wsi GrotnikiñUjazdowo
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15,
poz. 139 z 1999 r. z pÛün. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r.), oraz w zwiπzku z Uchwa≥π
Nr VII/74/99 Rady Gminy W≥oszakowice z dnia 30.06.1999 r.
w sprawie przystπpienia do wprowadzenia zmiany do planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice we W≥oszakowicach i GrotnikachñUjazdowie uchwala siÍ
zmianÍ planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy
W≥oszakowice, zatwierdzonego przez RadÍ Gminy W≥oszakowice w dniu 12 grudnia 1994 r. uchwa≥π Nr IV/23/94 (og≥osz. w
Dz. Urz. Woj. Leszcz. Nr 16, poz. 102 z 1994 r.), obejmujπcπ
dzia≥ki nr ewid. 367/7 we wsi Grotniki ñ Ujazdowo zwanπ dalej
planem.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogÛlne
ß1
Plan obejmuje obszar, ktÛrego granice okreúla rysunek planu,
bÍdπcy jego integralnπ czÍúciπ, w skali 1:1000, tj. dzia≥kÍ nr
ewid 367/7 we wsi GrotnikiñUjazdowo.
ß2
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) zmianie planu ñ naleøy przez to rozumieÊ zmianÍ w planie
ogÛlnym zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice dla terenu po≥oøonego we wsi Grotniki ñ Ujazdowo
(po≥oøenie okreúla rysunek zmiany),
2) rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek w
skali 1:1000, z oznaczonπ graficznie zmianπ, stanowiπcy
integralnπ czÍúÊ planu,

3) terenie ñ naleøy przez to rozumieÊ obszar ograniczony na
rysunku zmiany liniami rozgraniczajπcymi ten obszar od
innych obszarÛw o rÛønej funkcji,
4) przepisach szczegÛlnych i odrÍbnych ñ naleøy przez to
rozumieÊ przepisy ustaw z aktami wykonawczymi,
5) nakazywaniu, zakazywaniu lub obowiπzywaniu ñ naleøy przez
to rozumieÊ, øe wprowadza siÍ nakaz, zakaz, lub obowiπzek
na obszarze objÍtym zmianπ planu.

ROZDZIA£ II
Przepisy szczegÛlne
ß3
Przedmiotem zmiany jest przeznaczenie terenu oznaczonego
dotπd symbolem RP ñteren upraw polowych, na teren oznaczony symbolem 3.59 ZRñ teren zabudowy rekreacyjno-letniskowej
z moøliwoúciπ podzia≥u na dzia≥ki letniskowe i drogi dojazdowe.
ß4
1. Integralnπ czÍúciπ planu jest rysunek planu w skali 1:1000,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
2. Obowiπzujπcymi ustaleniami planu sπ:
a) linie rozgraniczajπce tereny o rÛønym przeznaczeniu funkcjonalnym,
b) granice opracowania.
ß5
1. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu w decyzjach
administracyjnych naleøy okreúlaÊ wg zasad ustalonych w
stosunku do terenÛw wyznaczonych liniami rozgraniczajπcymi o jakich mowa w ß4 ust. 2 pkt a i b, z uwzglÍdnieniem
ustaleÒ dotyczπcych infrastruktury technicznej, o jakich mowa
w ust. 3.
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2. W celu zapewnienia warunkÛw do ochrony úrodowiska
naturalnego, zaleca siÍ przyjÍcie zasady wyprzedzania wszelkich zamierzeÒ inwestycyjnych, realizacjÍ niezbÍdnych urzπdzeÒ infrastruktury technicznej.
3. Ustala siÍ nastÍpujπce ogÛlne zasady wyposaøenia terenu
objÍtego planem w urzπdzenia infrastruktury technicznej:
a) w zakresie zaopatrzenia w wodÍ
budowa w≥asnych ujÍÊ na poszczegÛlnych dzia≥kach lub
wspÛlne dla dwÛch dzia≥ek do czasu wybudowania sieci
wodociπgowej,
b) w zakresie gospodarki úciekowej
odprowadzanie úciekÛw do zbiornikÛw bezodp≥ywowych
na dzia≥kach pojedynczych lub wspÛlnych z zapewnieniem ich oprÛøniania i usuwania wg zasad i ustaleÒ
miejscowo obowiπzujπcych, po wybudowaniu sieci kanalizacji sanitarnej obowiπzek przy≥πczenia dzia≥ek do tej
sieci, budowa ujÍÊ wody i urzπdzeÒ do odprowadzania
úciekÛw wg przepisÛw odrÍbnych i szczegÛlnych,
c) w zakresie zaopatrzenia w ciep≥o
w przypadku ca≥orocznego uøytkowania obiektÛw ustala
siÍ indywidualne ogrzewanie z zaleceniem stosowania
ekologicznych ürÛde≥ ciep≥a (gaz, energia elektryczna,
olej opa≥owy),
d) w zakresie gospodarki odpadami sta≥ymi
segregacja, gromadzenie do specjalistycznych kontenerÛw w obrÍbie w≥asnej dzia≥ki, po czym usuwanie i wywÛz na zasadach lokalnie obowiπzujπcych,
e) w zakresie telekomunikacji
moøliwoúÊ pod≥πczenia do istniejπcej sieci na zasadach
podanych przez Zak≥ad Telekomunikacji w Lesznie,
f) w zakresie zaopatrzenia w energiÍ elektrycznπ:
zaopatrzenie w energiÍ elektrycznπ na warunkach podanych przez dostawcÍ EnergetykÍ PoznaÒskπ S.A. ñ Zak≥ad w Lesznie.
g) w zakresie zaopatrzenia w gaz
Gmina W≥oszakowice nie jest zgazyfikowana.
4. Urzπdzenia o jakich mowa w ust. 3 naleøy zlokalizowaÊ
i realizowaÊ zgodnie z przepisami szczegÛlnymi i odrÍbnymi,
obowiπzujπcymi w danym zakresie.
5. Wszystkie urzπdzenia infrastruktury technicznej w≥aúciciele
dzia≥ek wykonujπ w w≥asnym zakresie.

ROZDZIA£ III
Zasady zagospodarowania terenu
ß6
Dla terenu zabudowy rekreacyjno-letniskowej oznaczonego symbolem 3.59 ZR ustala siÍ nastÍpujπce zasady kszta≥towania
zabudowy:
1) dopuszcza siÍ podzia≥ terenu na dzia≥ki o zalecanej wielkoúci
1000-2000 m2,
a) na kaødej dzia≥ce moøe byÊ realizowany jeden budynek
letniskowy o wysokoúci nie przekraczajπcej 2-kondygnacje, w tym poddasze uøytkowe,
b) kubatura projektowanego budynku nie moøe przekroczyÊ
500 m3,
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c) kubatura obiektu letniskowego moøe byÊ powiÍkszona
o zadaszone miejsce postoju samochodu oraz zadaszony
taras,
d) dachy skoúne o minimalnym nachyleniu po≥aci 25∞,
2) na terenie o jakim mowa w ust. 1 wprowadza siÍ zakaz
lokalizowania innych obiektÛw kubaturowych,
3) liniÍ zabudowy w przysz≥ym podziale dla domkÛw letniskowych ustala siÍ w odleg≥oúci 5,0 m od linii rozgraniczajπcej
dzia≥kÍ z projektowanπ drogπ dojazdowπ,
4) dopuszcza siÍ ca≥oroczne uøytkowanie obiektÛw letniskowych,
5) dostÍpnoúÊ komunikacyjna z ul. èrÛdlanej oznaczonej symbolem KW oraz drogi polnej, od strony wsi Ujazdowo,
oznaczonej symbolem KP za zgodπ w≥aúcicieli sπsiadujπcych
gruntÛw,
6) lokalizacja obiektÛw letniskowych na poszczegÛlnych dzia≥kach wg przepisÛw szczegÛlnych i odrÍbnych,
7) zapewniÊ zaopatrzenie wodne dla celÛw gaúniczych oraz
drogi poøarowe dla swobodnego dojazdu jednostek straøy
poøarnej,
8) prowadzenie prac ziemnych i budowlanych na obszarze
objÍtym planem, wymaga uzgodnieÒ w TP S.A Obszar
Telekomunikacji w Lesznie,
9) teren objÍty strefπ ìWî ochrony archeologicznej. Dzia≥alnoúÊ
inwestycyjna w strefie ìWî na etapie projektowania wymaga
uzgodnienia z WAZ, ktÛry okreúli warunki dopuszczajπce do
inwestycji, nadzory archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe. Koszty prac archeologicznych ponosi inwestor,
10)w czÍúci obszaru stanowiπcej las i grunty leúne (0.3500 ha)
wycinkÍ drzewostanu naleøy ograniczyÊ do niezbÍdnego
minimum wynikajπcego z planu zagospodarowania na etapie
pozwolenia na budowÍ,
11)przy projektowaniu i realizacji zw≥aszcza czÍúci zalesionej
uwzglÍdniÊ wymogi wynikajπce z naturalnego ukszta≥towania terenu (duøe spadki),
12)na ca≥ym terenie stosowaÊ nowe nasadzenia ca≥orocznπ
zieleniπ niskπ i wysokπ.

ROZDZIA£ IV
Przepisy koÒcowe
ß7
Tracπ moc ustalenia uchwa≥y Rady Gminy W≥oszakowice z dnia
12 grudnia 1994 r. Nr IV/23/94, w sprawie zatwierdzenia planu
ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy W≥oszakowice, na obszarze objÍtym niniejszπ uchwa≥π tj. dla terenu dzia≥ki
nr ewid. 367/7 we wsi GrotnikiñUjazdowo.
ß8
Ustalenia niniejszego planu sπ przepisem gminnym i stanowiπ
podstawÍ do ustalenia warunkÛw zabudowy i zagospodarowania terenu objÍtego planem.
ß9
Do planu do≥πcza siÍ ìPrognozÍ skutkÛw wp≥ywu ustaleÒ planu
na úrodowisko przyrodniczeî.
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ß10
Decyzjπ Wojewody Wielkopolskiego Nr OS-Le-III-6112-4/01 z dnia
8 sierpnia 2001 r. przeznacza siÍ na cele nieleúne, teren
o ≥πcznej powierzchni 0,35 ha stanowiπcy grunty leúne.Wy≥πczenie w/w gruntu leúnego z produkcji moøe nastπpiÊ na podstawie
decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LasÛw PaÒstwowych w
Poznaniu.
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ß12
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy W≥oszakowice.
ß13
Uchwa≥π wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß11
Zgodnie z art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, ustala siÍ stawkÍ procentowπ op≥aty od
wzrostu wartoúci nieruchomoúci w wysokoúci 20%.

Przewodniczπcy
Rady Gminy W≥oszakowice
(ñ) Andrzej Patelka
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UCHWA£A Nr XXVII/158/2001 RADY MIEJSKIEJ W D•BIU
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie przyjÍcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591) oraz art. 4 ust. 215 ustawy z dnia 26 paüdziernika
1982 r. o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 35 poz. 230 z pÛün. zm.) Rada Miejska w Dπbiu
uchwala co nastÍpuje:
ß1
Przyjmuje siÍ Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania
ProblemÛw Alkoholowych na 2002 rok stanowiπcy za≥πcznik do
uchwa≥y.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej
(ñ) Wac≥aw Zwoniarkiewicz

Za≥πcznik
Do Uchwa≥y Nr XXVII/158/2001
Rady Miejskiej w Dπbiu
z dnia 28 grudnia 2001 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w Dπbiu na 2002 rok
Zgodnie z ustawπ o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu
alkoholizmowi prowadzenie dzia≥aÒ zwiπzanych z profilaktykπ
i rozwiπzywaniem problemÛw alkoholowych naleøy do zadaÒ
w≥asnych gminy.
Wymienione w ustawie zadania powinny byÊ realizowane poprzez gminny program profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw
alkoholowych.
I. Stan problemÛw alkoholowych w mieúcie i gminie Dπbie na
dzieÒ 30 listopada 2001 roku.
Na dzieÒ 30.11.2001 r. miasto i gmina Dπbie liczy≥o ogÛ≥em
7194 mieszkaÒcÛw, w tym w wieku produkcyjnym 4027
osÛb.
Liczba mieszkaÒcÛw w porÛwnaniu do 2000 roku zmniejszy≥a siÍ o 74 osoby.
W chwili obecnej liczba punktÛw sprzedaøy alkoholu w
mieúcie i gminie wynosi ogÛ≥em 41, w tym 34 przeznaczone
do spoøycia poza miejscem sprzedaøy i 6 przeznaczonych do
spoøycia w miejscu sprzedaøy.
Naduøycie alkoholu by≥o pod≥oøem nastÍpujπcych spraw
podjÍtych przez funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w
Dπbiu na terenie miasta i gminy w 2000 roku:
ñ 23 postÍpowania przygotowawcze w sprawach karnych
za kierowanie pojazdami mechanicznymi
ñ 3 postÍpowania przygotowawcze za fizyczne i psychiczne znÍcanie siÍ nad rodzinπ
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ñ 1 wypadek ze skutkiem úmiertelnym
ñ 38 interwencji domowych
ñ 16 interwencji w innych miejscach
ñ 4 interwencje w lokalach
Do Kolegium ds. WykroczeÒ skierowano nastÍpujπce wnioski:
ñ 2 za tamowanie ruchu
ñ 1 za stworzenie zagroøenia w ruchu drogowym
ñ 2 za zak≥Ûcanie porzπdku publicznego
W 2000 roku na terenie miasta i gminy stwierdzono 30
przypadkÛw przemocy w rodzinie, 6 osÛb odwieziono do
Policyjnej Izby ZatrzymaÒ, 6 osÛb odwieziono do domu,
zatrzymano 3 prawa jazdy.
II. Cele gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych
1. Cele globalne
a) zmniejszenie rozmiarÛw aktualnie istniejπcych problemÛw alkoholowych i zapobieganie powstawaniu
nowych zagroøeÒ zwiπzanych z problemami alkoholowymi na terenie miasta i gminy,
b) tworzenie bazy materialnej, organizacyjnej i merytorycznej dla realizacji programu.
2. Cele szczegÛ≥owe
a) zmniejszenie indywidualnych zagroøeÒ wynikajπcych
ze stosowania uøywek (alkohol, narkotyki),
b) zwiÍkszenie stabilnoúci i bezpieczeÒstwa úrodowiska
rodzinnego,
c) zmniejszenie zagroøenia problemem alkoholowym
wúrÛd dzieci i m≥odzieøy,
d) zwiÍkszenie wiedzy spo≥eczeÒstwa w zakresie problematyki alkoholowej,
e) profilaktyczne oddzia≥ywanie na postawy waøne dla
zdrowia psychicznego, fizycznego i trzeüwoúci.
III. Zadania gminnego programu profilaktyki i rozwiπzywania
problemÛw alkoholowych na 2002 rok
1. Udzielanie rodzinom, w ktÛrych wystÍpujπ problemy
alkoholowe pomocy psychospo≥ecznej i prawnej a w
szczegÛlnoúci przed przemocπ w rodzinie:
a) prowadzenie punktu konsultacyjnego w Dπbiu,
b) prowadzenie úwietlicy socjoterapeutycznej w Dπbiu,
c) utworzenie ogniska úrodowiskowego w Che≥mnie,
d) podejmowanie dzia≥aÒ zmierzajπcych do podjÍcia
leczenia przez osoby uzaleønione od alkoholu.
2. ZwiÍkszenie dostÍpnoúci pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osÛb uzaleønionych od alkoholu oraz
cz≥onkÛw ich rodzin.
a) uruchomienie dzia≥alnoúci punktu konsultacyjnego
obs≥ugiwanego przez psychologa terapeutÍ specjalistÍ terapii uzaleønieÒ,
b) prowadzenie sta≥ego monitoringu zjawisk, wydarzeÒ,
wykroczeÒ pope≥nianych w zwiπzku ze spoøyciem
alkoholu.
3. Prowadzenie dzia≥alnoúci profilaktycznej i edukacyjnej w
szczegÛlnoúci dla dzieci i m≥odzieøy:
a) uwzglÍdnianie w programach nauczania wiedzy o szkodliwoúci picia alkoholu,
b) organizowanie i prowadzenie na terenie szkÛ≥ i innych
placÛwek oúwiatowo-wychowawczych programÛw
profilaktycznych dla dzieci i m≥odzieøy,
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c) organizowanie i finansowanie wypoczynku dzieci i m≥odzieøy z rodzin alkoholowych na wycieczkach, obozach terapeutycznych zwiÍkszajπcych wyrÛwnanie
strat rozwojowych, spo≥ecznych i emocjonalnych wynikajπcych z faktu øycia w rodzinie alkoholowej,
d) organizowanie i finansowanie rozrywkowych i sportowych imprez dla dzieci i m≥odzieøy majπcych na celu
promowanie trzeüwoúci jako stylu øycia i spÍdzania
czasu wolnego.
4. WspÛ≥praca z instytucjami i organizacjami majπcymi na
celu promowanie zdrowia i trzeüwych obyczajÛw.
5. Pomoc finansowa dla organizowanych konkursÛw i turniejÛw o tematyce antyalkoholowej.
6. Zakup materia≥Ûw informacyjnych i literatury o alkoholizmie, jego skutkach i leczeniu.
IV. Zasady wydawania i cofania zezwoleÒ na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych oraz przeprowadzania kontroli
w zakresie przestrzegania zasad obrotu tymi napojami.
1. Podstawπ do wydania zezwolenia na prowadzenie sprzedaøy napojÛw alkoholowych jest z≥oøenie w UrzÍdzie
Miejskim w Dπbiu wniosku, ktÛry powinien zawieraÊ:
a) imiÍ, nazwisko, adres, nazwÍ i siedzibÍ firmy,
b) adres punktu sprzedaøy lub zak≥adu gastronomicznego,
c) okreúlenie rodzajÛw napojÛw alkoholowych,
d) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu gospodarczego
2. Zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych przeznaczonych do spoøycia na miejscu lub poza miejscem
sprzedaøy wydaje siÍ tylko wtedy gdy punkt sprzedaøy
spe≥nia warunki sprzedaøy i usytuowania odpowiadajπce
zasadom okreúlonym przez RadÍ Miejskπ w Dπbiu.
3. Warunkiem otrzymania zezwolenia jest wniesienie do
kasy w UrzÍdzie Miejskim w Dπbiu op≥aty za korzystanie
z zezwolenia na sprzedaø napojÛw alkoholowych.
4. Zezwolenie na sprzedaø napojÛw alkoholowych cofa siÍ,
jeøeli zachodzπ przes≥anki okreúlone w art. 18 ust. 6 pkt
1-7 ustawy o wychowaniu w trzeüwoúci i przeciwdzia≥aniu alkoholizmowi i zosta≥y potwierdzone co najmniej
jednym z niøej wymienionych dokumentÛw:
a) protokÛ≥ Policji,
b) protokÛ≥ z kontroli dokonanej przez Gminnπ KomisjÍ
Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Dπbiu,
c) protokÛ≥ w≥aúciwego organu kontroli paÒstwowej.
5. Do prowadzenia kontroli punktÛw sprzedaøy detalicznej
oraz lokali gastronomicznych upowaønione sπ:
a) organ wydajπcy zezwolenie lub osoba upowaøniona
przez ten organ,
b) cz≥onkowie Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw Alkoholowych w Dπbiu,
c) inne ustawowo uprawnione organy.
V. Zasady i ürÛd≥a finansowania
1. årodki finansowe na realizacjÍ gminnego programu pochodziÊ bÍdπ z op≥at za korzystanie z zezwolenia na
sprzedaø napojÛw alkoholowych.
2. Cz≥onkowie Gminnej Komisji Rozwiπzywania ProblemÛw
Alkoholowych w Dπbiu bÍdπ otrzymywaÊ wynagrodzenie
za udzia≥ w pracach i posiedzeniach Komisji kaødorazowo
w wysokoúci 100,00 z≥ (sto z≥otych) brutto.
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UCHWA£A Nr XXVI/238/2001 RADY MIEJSKIEJ W KSI•ØU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu gminy na rok 2002
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r.
Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz art. 109, art. 116 ust. 1 i 4,
art. 122, art. 124 i art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz.
1014 ze zmianami) Rada Miejska w Ksiπøu Wlkp. uchwala, co
nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ budøet na rok 2002 w wysokoúciach:
1) dochody
10.002.938,00
w tym:
dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
rzπdowej
631.540,00
dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø napojÛw
alkoholowych
84.639,00
(zgodnie z za≥. nr 1 do uchwa≥y)
2) wydatki
9.642.178,00
w tym:
wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzπdowej
631.540,00
rezerwa ogÛlna
20.000,00
wydatki na realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych
84.639,00
(zgodnie z za≥. nr 2 do uchwa≥y)
3) NadwyøkÍ dochodÛw na wydatkami w kwocie przeznaczonego na sp≥atÍ kredytÛw
360.760,00
(zgodnie z za≥. nr 3 do uchwa≥y)

ñ

dotacje przedmiotowe
74.453,00
oraz ich zakres (zgodnie z za≥πcznikiem nr 7 do uchwa≥y)

ß6
Ustala siÍ dochody i wydatki zwiπzane z realizacjπ zadaÒ
z zakresu administracji rzπdowej w nastÍpujπcych kwotach:
ñ dochody
631.540,00
ñ wydatki
631.540,00
(zgodnie z za≥πcznikiem nr 8 do uchwa≥y)
ß7
Ustala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw úrodkÛw specjalnych
z godnie z za≥πcznikiem Nr 9 do uchwa≥y.
ß8
Upowaønia siÍ Zarzπd Miejski w Ksiπøu Wlkp. do zaciπgania
kredytÛw i poøyczek na pokrycie wystÍpujπcego w ciπgu roku
niedoboru budøetowego do wysokoúci
50.000,00 z≥
(s≥ownie: piÍÊdziesiπt tysiÍcy z≥otych)
ß9
Upowaønia siÍ Zarzπd Miejski w Ksiπøu Wlkp. do dokonywania
zmian w budøecie tj. przeniesieÒ wydatkÛw pomiÍdzy rozdzia≥ami i paragrafami w ramach kaødego dzia≥u wystÍpujπcego
w budøecie z wyjπtkiem przeniesieÒ wydatkÛw miÍdzy dzia≥ami
i dokonywania zmian w paragrafach:
2550 dotacja podmiotowa z budøetu dla instytucji kultury
2610 dotacja przedmiotowa z budøetu dla zak≥adu budøetowego lub gospodarstwa pomocniczego
6050 wydatki inwestycyjne jednostek budøetowych.

ß2
Ustala siÍ plany przychodÛw i wydatkÛw zak≥adÛw budøetowych
ñ przychody
1.350.253,00
ñ wydatki
1.297.015,00
(zgodnie z kolumnπ 3 i 6 za≥πcznika nr 4 do uchwa≥y)

ß10
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Ksiπøu Wlkp.

ß3
Ustala siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw funduszu celowego
zgodnie z za≥πcznikiem nr 5 do uchwa≥y.

ß11
1. Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 r. i ma
zastosowanie do budøetu na rok 2002.
2. Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß4
Ustala siÍ dotacje podmiotowe dla instytucji kultury:
ñ dotacje podmiotowe
260.000,00
(zgodnie z za≥πcznikiem nr 6 do uchwa≥y)
ß5
Ustala siÍ zakres oraz kwotÍ dotacji przedmiotowych dla zak≥adÛw budøetowych:

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1282 ó

Poz. 438

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

BUDØET NA ROK 2002
Dochody
Dział
010

Rozdział Paragraf
01095
069

020
02095

075

600
60016

075

700
70005
047

075

077
750
75011
201
75023

075

083
75056
201
75095
048

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Pozostała działalność
Wpływy z różnych opłat
Leśnictwo
Pozostała działalność
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i
użytkowanie wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa
własności nieruchomości
Administracja publiczna
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Spis powszechny i inne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Pozostała działalność
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż
alkoholu

Kwota
8.400,00
8.400,00
8.400,00
1.500,00
1.500,00

1.500,00

4.360,00
4.360,00

4.360,00

130.313,00
130.313,00
11.800,00

1.000,00

117.513,00
175.775,00
58.500,00
58.500,00
10.036,00

6.170,00

3.866,00
22.600,00
22.600,00
84.639,00
84.639,00
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751
75101

201

754
75414
201

756
75601
035

75615
031
032
033
034
091

75616
031
032
033
034
036
037
043
045
050
091
75618
041
75619
046
75621
001
002
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Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Urzędu naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej
Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności gospodarczej osób
fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności cywilnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności
urzędowe
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody
jednostek samorządu terytorialnego na
podstawie ustaw
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z różnych rozliczeń
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych

Poz. 438

1.140,00
1.140,00

1.140,00

1.300,00
1.300,00
1.300,00

2.853.742,00
18.500,00
18.500,00

946.485,00
704.325,00
189.285,00
41.853,00
9.822,00
1.200,00

968.374,00
585.435,00
233.464,00
2.866,00
59.775,00
1.200,00
3.384,00
21.450,00
2.000,00
50.000,00
8.800,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
5.000,00
880.383,00
868.383,00
12.000,00
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758
75801
292
75802
292
75805
292
75814
092
801
80101

075

80195
203
853
85313

201

85314

201
85316
201
85319
201

85328
083
201
854
85401
069
85404
069
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Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorządu terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Różne rozliczenia z budżetu państwa
Pozostałe odsetki
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Pozostała działalność
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Wpływy z usług
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Wpływy z różnych opłat
Przedszkola
Wpływy z różnych opłat

Poz. 438

6.089.615,00
4.627.313,00
4.627.313,00
975.536,00
975.536,00
480.766,00
480.766,00
6.000,00
6.000,00
20.228,00
4.452,00

4.452,00

15.776,00
15.776,00
553.000,00
21.800,00

21.800,00

344.100,00

344.100,00
24.900,00
24.900,00
94.800,00
94.800,00

67.400,00
5.000,00
62.400,00
161.165,00
40.000,00
40.000,00
121.165,00
121.165,00
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921
92109

075

Poz. 438
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Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dochody z najmu i dzierżawy składników
majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze

Ogółem dochody

2.400,00
2.400,00

2.400,00

10.002.938,00
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

BUDØET NA ROK 2002
Wydatki
Dział
010

Rozdział Paragraf
01010
6050
01030
2850
01095
4210

020
02095
4210
600
60016
4210
4270
4300
700
70004
2610
70005
3030
4300
710
71014
4300
750

75011
4010
4110
4120

Nazwa
Rolnictwo i łowiectwo
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Izby rolnicze
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości
2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Leśnictwo
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Transport i łączność
Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Gospodarka mieszkaniowa
Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup usług pozostałych
Działalność usługowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup usług pozostałych
Administracja publiczna
- zadania zlecone
- zadania własne
Urzędy Wojewódzkie
- zadania zlecone
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Kwota
48.955,00
40.000,00
40.000,00
8.455,00
8.455,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
52.582,00
52.582,00
10.000,00
25.000,00
17.582,00
46.696,00
36.696,00
36.696,00
10.000,00
6.000,00
4.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
1.347.628,00
81.100,00
1.266.528,00
58.500,00
58.500,00
48.620,00
8.690,00
1.190,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

75022
3030
75023
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
75047
4100
4110
4210
4300
75056
4300
75095
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4430
4440
751

75101

4110
4120
4300
754

75412
3030
4210
4260
4270
4300
4430
4480
75414
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Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Spis powszechny i inne
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- zadania zlecone
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
- zadania zlecone
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
- zadania zlecone
- zadania własne
Ochotnicze straże pożarne
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Podatek od nieruchomości
Obrona cywilna

Poz. 438

61.280,00
61.280,00
1.062.611,00
2.000,00
675.026,00
65.195,00
132.526,00
18.135,00
6.000,00
40.000,00
7.269,00
5.000,00
54.220,00
25.000,00
17.000,00
15.240,00
51.727,00
44.485,00
1.242,00
3.000,00
3.000,00
22.600,00
22.600,00
90.910,00
400,00
20.680,00
26.069,00
1.800,00
4.983,00
683,00
35.025,00
1.270,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
1.140,00
169,00
23,00
948,00
99.367,00
1.300,00
98.067,00
98.067,00
15.000,00
18.994,00
8.000,00
24.500,00
7.000,00
15.000,00
9.573,00
1.300,00
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4210
4300
757
75702
8010
758
75818
4810
801
80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4440
80110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
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- zadania zlecone
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obsługa długu publicznego
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Rozliczenie z bankami związane z obsługą długu
publicznego
Różne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Oświata i wychowanie
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
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1.300,00
300,00
1.000,00
154.934,00
154.934,00
154.934,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.151.659,00
3.335.225,00
164.659,00
2.090.871,00
169.294,00
422.413,00
57.900,00
125.966,00
29.500,00
38.676,00
47.200,00
2.880,00
47.190,00
11.200,00
3.500,00
123.976,00
140.774,00
9.590,00
81.415,00
6.069,00
17.347,00
2.425,00
7.589,00
4.800,00
600,00
3.900,00
120,00
1.250,00
400,00
5.269,00
1.431.555,00
74.814,00
925.806,00
60.340,00
183.095,00
25.088,00
45.817,00
15.600,00
11.600,00
7.850,00
960,00
13.750,00
5.865,00
4.500,00
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4440
80113
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4430
4440
80146
4300
80195
4440
851
85154
3030
3110
4110
4120
4210
4270
4300
4410
853

85313

4130
85314

3110
3110
4110
85315
3110
85316
3110
85319

3020
3020
4010
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Poz. 438

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Opieka społeczna
- zadania zlecone
- zadania własne
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
- zadania zlecone
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

56.470,00
201.974,00
2.000,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
- zadania zlecone
- zadania własne
Świadczenia społeczne – zadania zlecone
Świadczenia społeczne – zadania własne
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania
zlecone
Dodatki mieszkaniowe
Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
zadania zlecone
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
- zadania zlecone
- zadania własne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń – zadania zlecone
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń – zadania własne
Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania
zlecone

464.100,00

53.916,00
2.125,00
10.020,00
1.373,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
10.000,00
2.540,00
26.355,00
26.355,00
15.776,00
15.776,00
84.639,00
84.639,00
10.560,00
12.300,00
2.535,00
347,00
5.500,00
3.000,00
49.597,00
800,00
951.640,00
548.000,00
403.640,00
21.800,00

21.800,00

344.100,00
120.000,00
314.100,00
120.000,00
30.000,00
131.340,00
131.340,00
24.900,00
24.900,00
24.900,00
225.715,00
94.800,00
130.915,00
420,00
580,00
65.940,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

4010
4040
4040
4110
4110
4120
4120
4210
4210
4260
4260
4300
4300
4410
4410
4440
4440
85328

4300
4300
85395
3110
854
85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4270
4280
4410
4440
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280

Poz. 438

ó 1289 ó

Wynagrodzenia osobowe pracowników - zadania
własne
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania
zlecone
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – zadania własne
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania
zlecone
Składki na ubezpieczenia społeczne – zadania
własne
Składki na Fundusz Pracy – zadania zlecone
Składki na Fundusz Pracy – zadania własne
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania zlecone
Zakup materiałów i wyposażenia - zadania własne
Zakup energii - zadania zlecone
Zakup energii - zadania własne
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone
Zakup usług pozostałych – zadania własne
Podróże służbowe krajowe - zadania zlecone
Podróże służbowe krajowe - zadania własne
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zadania zlecone
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
- zadania własne
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
- zadania zlecone
- zadania własne
Zakup usług pozostałych – zadania zlecone
Zakup usług pozostałych – zadania własne
Pozostała działalność
Świadczenia społeczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych

91.060,00
5.605,00
7.740,00
12.792,00
17.666,00
1.753,00
2.420,00
1.231,00
1.701,00
1.050,00
1.450,00
2.313,00
3.194,00
2.100,00
2.900,00
1.596,00
2.204,00
82.285,00
62.400,00
19.885,00
62.400,00
19.885,00
1.500,00
1.500,00
990.381,00
171.014,00
1.928,00
89.660,00
9.099,00
17.956,00
2.460,00
4.000,00
40.000,00
828,00
180,00
275,00
4.628,00
816.457,00
23.800,00
432.600,00
38.800,00
88.540,00
12.130,00
44.987,00
90.000,00
2.000,00
25.000,00
20.000,00
500,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

4300
4410
4430
4440
85495
4300
900
90003
4300
90004
4210
4300
90013
4300
90015
4260
4300
90095
3020
4110
4120
4210
4260
4300
921
92109
2550
4210
4260
92116
2550
926
92604
2610
92695
4210
4260
4300

ó 1290 ó
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Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Zakup usług pozostałych
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup usług pozostałych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Schroniska dla zwierząt
Zakup usług pozostałych
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Pozostała działalność
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu
budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego
Pozostała działalność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych

Ogółem wydatki

13.000,00
500,00
500,00
24.100,00
2.910,00
2.910,00
345.800,00
190.000,00
190.000,00
10.000,00
4.000,00
6.000,00
500,00
500,00
85.000,00
69.000,00
16.000,00
60.300,00
6.759,00
16.307,00
2.234,00
3.000,00
2.500,00
29.500,00
267.000,00
113.000,00
106.000,00
4.000,00
3.000,00
154.000,00
154.000,00
76.757,00
37.757,00
37.757,00
39.000,00
24.000,00
3.000,00
12.000,00
9.642.178,00

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.
ROZCHODY
ß992

sp≥aty otrzymanych krajowych poøyczek i kredytÛw

360.760,00
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1291 ó

Poz. 438

Za≥πcznik Nr 4
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.
PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W ZAK£AD”W BUDØETOWYCH

Jednostka

1

Stan úrodkÛw
na poczπtku
roku

2

PRZYCHODY

WYDATKI

W tym:

W tym:
OgÛ≥em

na wynagrodz.
i sk≥. nalicz.
od wynagr.

inwestycyjne

w≥asne

dotacja z
budøetu
gminy

Stan úrodkÛw
na
koniec roku

3

4

5

6

7

8

9

OgÛ≥em

Zak≥ad Us≥ug
Komunalnych
w Ksiπøu

52.242,00

1.138.596,00

1.101.900,00

36.696,00

1.085.558,00

631.680,00

ñ

105.280,00

Miejsko-Gminny
Oúrodek Sportu
i Rekreacji
w Ksiπøu

7.100,00

211.657,00

173.900,00

37.757,00

211.457,00

87.782,00

ñ

7.300,00

Razem

59.342,00

1.350.253,00

1.275.800,00

74.453,00

1.297.015,00

719.462,00

ñ

112.580,00

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Za≥πcznik Nr 5
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W FUNDUSZU CELOWEGO
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY åRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Przychody
Stan úrodkÛw obrotowych na 01.01.2002
Plan przychodÛw w roku 2002
OgÛ≥em 40.500,00
Wydatki
Plan wydatkÛw ogÛ≥em

15.500,00
25.000,00

40.500,00

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Za≥πcznik Nr 6
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

DOTACJE PODMIOTOWE Z BUDØETU DLA INSTYTUCJI
KULTURY

1. Miejsko-Gminny Oúrodek Kultury w Ksiπøu
kwota dotacji
w dziale 921 rozdzia≥ 92109 ß2550
2. Biblioteka Publiczna w Ksiπøu
kwota dotacji
w dziale 921 rozdzia≥ 92116 ß2550
OgÛ≥em

106.000,00

154.000,00
260.000,00

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1292 ó

Za≥πcznik Nr 7
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

ZAKRES I KWOTY DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
DLA ZAK£AD”W BUDØETOWYCH
1. Zak≥ad Us≥ug Komunalnych w Ksiπøu
dzia≥ 700 rozdzia≥ 70004 ß2610
2. Miejsko-Gminny Oúrodek Sportu i Rekreacji w
dzia≥ 926 rozdzia≥ 92604 ß2610
OgÛ≥em kwota dotacji do zak≥adÛw budøetowych

Poz. 438

Ustala siÍ zakres dotacji dla zak≥adÛw budøetowych:
W Zak≥adzie Us≥ug Komunalnych w Ksiπøu dotacja przeznaczona
jest na dzia≥alnoúÊ zwiπzanπ z utrzymaniem mieszkaniowego
zasobu gminy.
W Miejsko-Gminnym Oúrodku Sportu i Rekreacji w Ksiπøu
dotacja przeznaczona jest na dzia≥alnoúÊ zwiπzanπ z utrzymaniem pola namiotowego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

36.696,00
Ksiπøu
37.757,00
74.453,00

Za≥πcznik Nr 8
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI•ZANE Z REALIZACJ• ZDA— Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ•DOWEJ
Dochody
Dział
750

Rozdział Paragraf
75011
201
75056
201

751
75101

201

754
75414
201
853
85313

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

Kwota
81.100,00
58.500,00
58.500,00
22.600,00
22.600,00

1.140,00
1.140,00

1.140,00

1.300,00
1.300,00
1.300,00
548.000,00
21.800,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

201

85314

201
85316
201
85319
201

85328

201

ó 1293 ó

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Ogółem dochody

Poz. 438

21.800,00

344.100,00

344.100,00
24.900,00
24.900,00
94.800,00
94.800,00

62.400,00

62.400,00
631.540,00

WielkoúÊ dochodÛw zwiπzanych z realizacjπ zdaÒ administracji rzπdowej, ktÛre podlegajπ przekazaniu do budøetu paÒstwa wynosi
na rok 2002
12.000,00
w tym:
dzia≥ 750
Administracja publiczna
rozdzia≥ 75011 UrzÍdy wojewÛdzkie
9.000,00
dzia≥ 853
Opieka spo≥eczna
rozdzia≥ 85328 Us≥ugi opiekuÒcze i specjalistyczne us≥ugi opiekuÒcze
3.000,00

Wydatki
Dział
750

Rozdział Paragraf
75011
4010
4110
4120
75056
4300

751

75101
4110
4120
4300
754
75414
4210
4300

Nazwa
Administracja publiczna
Urzędy Wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Spis powszechny i inne
Zakup usług pozostałych
1) Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Obrona cywilna
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych

Kwota
81.100,00
58.500,00
48.620,00
8.690,00
1.190,00
22.600,00
22.600,00
1.140,00

1.140,00
169,00
23,00
948,00
1.300,00
1.300,00
300,00
1.000,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

853
85313

4130
85314
3110
4110
85316
3110
85319
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
85328
4300

ó 1294 ó
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Opieka społeczna
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne

548.000,00
21.800,00

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Zakup usług pozostałych

344.100,00

Wydatki

21.800,00

314.100,00
30.000,00
24.900,00
24.900,00
94.800,00
420,00
65.940,00
5.605,00
12.792,00
1.753,00
1.231,00
1.050,00
2.313,00
2.100,00
1.596,00
62.400,00
62.400,00
631.540,00

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Za≥πcznik Nr 9
do Uchwa≥y Nr XXVI/238/2001
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 28 grudnia 2001 r.

PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W åRODK”W SPECJALNEGO
klasyfikacja budøetowa
dzia≥ 600 Transport i ≥πcznoúÊ
rozdz. 60016 drogi publiczne gminne
plan przychodÛw razem
ß069 wp≥ywy z rÛønych op≥at

1.000,00
1.000,00

plan wydatkÛw razem
ß4210 zakup materia≥Ûw i wyposaøenia

1.000,00
1.000,00

Planowane przychody pochodzπ z op≥at za zajÍcie pasa drogowego.
Wydatki przeznaczone bÍdπ na zakup farby do pomalowania barierek ulicznych.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1295 ó
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UCHWA£A Nr XXVI/240/2001 RADY MIEJSKIEJ W KSI•ØU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y Nr XXII/199/2001 Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie Statutu
Gminy Ksiπø Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 3 ust. 1, art. 5 ust.
3, art. 11b ust. 3, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2
art40 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 46 ust. 1, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 ze zmianami) oraz art. 2 i art. 4 pkt 1 ustawy
z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorzπdowych
(Dz.U. Nr 21, poz. 124 ze zmianami) Rada Miejska w Ksiπøu
Wlkp. uchwala co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXII/199/2001 Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
z dnia 29 czerwca 2001 roku w sprawie Statutu Gminy Ksiπø
Wlkp. wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1. W Statucie Gminy, w:
1) ß8 ust. 7 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: Dokumenty udostÍpnia siÍ w UrzÍdzie Miejskim w Ksiπøu
Wlkp. w dniach i godzinach urzÍdowania.
2) ß8 ñ skreúla siÍ ust. 11
3) ß14 ust. 6 pkt 9, po przecinku podaje siÍ wyrazy
ìz zastrzeøeniem ust. 7î
2. W za≥πczniku Nr 2 do Statutu Gminy Ksiπø Wlkp. tj. w
Regulaminie Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. w:
1) ß7 ust. 2 lit.a skreúla siÍ wyraz ìprojektuî,
2) ß7 ust. 4 skreúla siÍ wyraz ìproponowanymî,
3) ß7 ust. 5 w miejsce wyrazÛw ìprojekt porzπdkuî wpisuje
siÍ wyraz ìporzπdekî,
4) ß7 ust. 6 w miejsce wyrazÛw ìprzed przystπpieniem do
uchwalania porzπdku obradî wpisuje siÍ wyrazy ìpo
odczytaniu porzπdku obradî,
5) ß7 ust. 8 skreúla siÍ wyraz ìproponowanymî,
6) ß8 ust. 1 skreúla siÍ wyraz ìprojektuî,
7) ß17 otrzymuje brzmienie:
a) Po otwarciu sesji Przewodniczπcy obrad przedstawia
porzπdek obrad.
b) Z wnioskiem o zmianÍ w porzπdku obrad moøe wystπpiÊ radny, a takøe nie bÍdπcy radnym cz≥onek Zarzπdu.
c) Rada moøe wprowadziÊ zmiany w porzπdku obrad
bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw ustawowego sk≥adu Rady.
8) ß22 ust. 1 w miejsce wyrazu ìuchwalonegoî wpisuje siÍ
wyraz ìustalonegoî,
9) ß34 ust. 1 lit.e skreúla siÍ wyraz ìuchwalonyî,
10)ß43 otrzymuje brzmienie:
Burmistrz przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w terminie 7 dni od daty ich podjÍcia, uchwa≥y podejmowane w sprawach okreúlonych w art. 11 ustawy z dnia
7 paüdziernika 1992 r. o Regionalnych Izbach Obrachunkowych.

11)w ß55 dodaje siÍ ust. 4a w brzmieniu:
a) Ze wspÛlnego posiedzenia komisji sporzπdza siÍ protokÛ≥ ktÛry, podpisuje Przewodniczπcy posiedzenia
po jego zatwierdzeniu na najbliøszym wspÛlnym posiedzeniu komisji.
b) Jeøeli nastÍpne wspÛlne posiedzenie komisji nie
odbÍdzie siÍ w terminie dwÛch miesiÍcy, zatwierdzenia dokonujπ poszczegÛlne komisje biorπce udzia≥ we
wspÛlnym posiedzeniu.
c) W zakresie nie uregulowanym niniejszym przepisem
do zatwierdzenia protoko≥u stosuje siÍ odpowiednie
postanowienia niniejszego regulaminu.
3. W za≥πczniku Nr 4 do Statutu Gminy Ksiπø Wlkp. to jest w
Regulaminie pracy komisji budøetu, prawa i samorzπdu Rady
Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. wprowadza siÍ nastÍpujπcπ zmianÍ:
1) ß10 wers 3 otrzymuje brzmienie:
ñ ustalenie terminu, miejsca i porzπdku posiedzenia
komisji.
4. W za≥πczniku Nr 5 do Statutu Gminy Ksiπø Wlkp. tj. w
Regulaminie pracy komisji spo≥eczno ñ gospodarczej Rady
Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. wprowadza siÍ nastÍpujπcπ zmianÍ:
1) ß10 wers 3 otrzymuje brzmienie:
ñ ustalenie terminu, miejsca i porzπdku posiedzenia
komisji.
5. W za≥πczniku Nr 6 do Statutu Gminy Ksiπø Wlkp. tj. w
Regulaminie pracy komisji rolnictwa i ochrony úrodowiska
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. wprowadza siÍ nastÍpujπcπ
zmianÍ:
1) ß10 wers 3 otrzymuje brzmienie:
ñ ustalenie terminu, miejsca i porzπdku posiedzenia
komisji.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miejskiemu w
Ksiπøu Wielkopolskim oraz Przewodniczπcemu Rady Miejskiej w
Ksiπøu Wielkopolskim.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski
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UCHWA£A Nr XXVI/241/01 RADY MIEJSKIEJ W KSI•ØU WLKP.
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr X/103/99 Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp. z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego UrzÍdu Miejskiego w Ksiπøu Wlkp.
Na podstawie art. 33 ust. 2 oraz art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 1996 roku Nr 13 poz. 74 ze zmianami) oraz w zwiπzku
z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. z 1999 r. Nr 11 poz. 95 ze
zmianami) Rada Miejska w Ksiπøu Wlkp. uchwala co nastÍpuje:
ß1
W za≥πczniku Nr 1 do uchwa≥y Nr X/103/99 Rady Miejskiej w
Ksiπøu Wlkp., z dnia 10 listopada 1999 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego UrzÍdu Miejskiego w Ksiπøu Wlkp.
wprowadza siÍ nastÍpujπce zmiany:
1) w ß11 dodaje siÍ pkt 12 o brzmieniu:
ñ realizowanie zadaÒ wynikajπcych z ustawy o ochronie
informacji niejawnych i ustawy o ochronie danych osobowych,
2) w ß16 ust. 2 stanowisko ds. organizacyjnych ñ sekretariat
dodaje siÍ:
ñ koordynuje ochronÍ informacji niejawnych jako pe≥nomocnik ds. ochrony informacji niejawnych,

3) w ß16 ust. 4 stanowisko ds. obywatelskich, wojskowych,
meldunki dodaje siÍ:
ñ prowadzi kancelariÍ tajnπ jako kierownik kancelarii tajnej,
4) w ß16 ust. 15 stanowisko ds. informatyki, administrator sieci
komputerowej dodaje siÍ:
ñ nadzÛr nad ochronπ systemu i sieci teleinformatycznych,
ñ prowadzenie dokumentacji dotyczπcej bezpieczeÒstwa
teleinformatycznego w tym kontrolÍ poprawnoúÊ wprowadzonych przez uøytkownikÛw systemu indywidualnych hase≥ dostÍpu, czÍstotliwoúci i ich zmiany.
ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Burmistrzowi Ksiπøa Wlkp.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Ksiπøu Wlkp.
(ñ) Waldemar Szymenderski
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UCHWA£A Nr XXXIV/213/2001 RADY GMINY W NOWYM MIEåCIE NAD WART•
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o ochronie praw lokatorÛw, mieszkaniowym zasobie
gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733)
uchwala siÍ co nastÍpuje:

ß2
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorÛw,
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego
(Dz.U. Nr 71, poz. 733) zwana jest w niniejszej uchwale
ìustawπî.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne

ß3
Mieszkaniowy zasÛb gminy tworzπ lokale okreúlone w art. 20
ust. 1 ustawy.

ß1
Uchwa≥a niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzπcych w sk≥ad mieszkaniowego zasobu gminy Nowe Miasto
n. Wartπ, zwanπ dalej ìGminπî.

ß4
Wynajmujπcym lokale mieszkalne i socjalne jest Gmina reprezentowana przez Zarzπd Gminy w Nowym Mieúcie n. Wartπ lub
podmiot przez niego upowaøniony (w tym zarzπdcÍ).
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ß5
1. Za dochÛd w gospodarstwie uwaøa siÍ sumÍ wszystkich
przychodÛw osÛb w gospodarstwie domowym, po odliczeniu
kosztÛw ich uzyskania oraz po odliczeniu sk≥adek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz ubezpieczenie chorobowe, okreúlonych w przepisach o systemie ubezpieczeÒ spo≥ecznych, chyba øe zosta≥y one zaliczone do kosztÛw uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza siÍ dodatkÛw dla
sierot zupe≥nych, zasi≥kÛw pielÍgnacyjnych, zasi≥kÛw okresowych z pomocy, jednorazowych úwiadczeÒ pieniÍønych i
úwiadczeÒ w naturze z pomocy spo≥ecznej.
2. DochÛd z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala siÍ na
podstawie powierzchni gruntÛw w hektarach przeliczeniowych i przeciÍtnego i przeciÍtnego dochodu z 1 hektara
przeliczeniowego obowiπzujπcego w dniu z≥oøenia wniosku
o najem og≥oszonego w Dzienniku Rzeczypospolitej Polskiej
ìMonitor Polskiî, na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. Nr 94, poz. 431
ze zmianami).
3. Przez kwotÍ najniøszej emerytury rozumie siÍ kwotÍ najniøszej emerytury obowiπzujπcej w dniu z≥oøenia wniosku o
najem og≥oszonπ przez Prezesa Zak≥adu UbezpieczeÒ Spo≥ecznych w Dzienniku UrzÍdowym Rzeczypospolitej Polskiej
ìMonitor Polskiî na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu UbezpieczeÒ Spo≥ecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zmianami).
4. Przez gospodarstwo domowe rozumie siÍ lokatora samodzielnie zajmujπcego lokal lub lokatora jego ma≥øonka i inne
osoby wspÛlnie z nim stale zamieszka≥e zg≥oszone do wniosku o najem.

ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
ß6
1. Gmina gospodarujπc swoim zasobem mieszkaniowym wynajmuje lokale mieszkalne osobom posiadajπcym sta≥e zamieszkanie na terenie gminy Nowe Miasto n. W. przynajmniej przez okres 4 lat przed z≥oøeniem wniosku.
2. W wyjπtkowych przypadkach Zarzπd Gminy moøe udzieliÊ
zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami niø
okreúlone w ust. 1 o ile jest to uzasadnione interesem
spo≥ecznoúci lokalnej.
ß7
Zarzπd Gminy winien wyodrÍbniÊ czÍúÊ zasobu mieszkaniowego
z przeznaczeniem na lokale socjalne.

ROZDZIA£ III
Tryb rozpatrywania i za≥atwiania wnioskÛw
Najem lokali mieszkalnych i socjalnych
ß8
1. Za≥atwianie spraw najmu lokali mieszkalnych oraz lokali
socjalnych rozpoczyna siÍ od z≥oøenia wniosku o najem
lokalu. Wnioski te naleøy sk≥adaÊ do koÒca paüdziernika roku
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poprzedzajπcego rok, na ktÛry tworzony jest roczny wykaz
osÛb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu.
2. Wnioski z≥oøone, ktÛre nie spe≥niajπ kryteriÛw wynikajπcych
z niniejszej uchwa≥y podlegajπ za≥atwieniu w terminie 1 miesiπca poprzez udzielenie pisemnego wyjaúnienia. Pozosta≥e
wnioski zostajπ przekazane Komisji Mieszkaniowej celem
poddania kontroli.
3. WÛjt przedstawia Zarzπdowi Gminy projekt rocznego wykazu
osÛb zakwalifikowanych do zawarcia umÛw najmu lokali
mieszkalnych i umÛw najmu zakwalifikowanych do zawarcia
umÛw najmu lokali mieszkalnych i umÛw najmu lokali
socjalnych, ktÛry sporzπdza siÍ przy wspÛ≥udziale Komisji
Mieszkaniowej.
4. Ostateczne roczne wykazy, o ktÛrych mowa w ust. 3 ustala
Zarzπd Gminy po zapoznaniu siÍ z opiniπ Komisji Mieszkaniowej. Wykazy te podawane sπ do publicznej wiadomoúci
przez wywieszenie na tablicy og≥oszeÒ przez okres 2 tygodni.
5. IloúÊ osÛb ujÍtych w rocznym wykazie powinna byÊ dostosowana do moøliwoúci lokalowych gminy.
6. Sk≥ad Komisji Mieszkaniowej oraz Regulamin jej dzia≥ania
okreúla Zarzπd Gminy w drodze uchwa≥y.
7. OprÛcz rocznych wykazÛw osÛb i rodzin ubiegajπcych siÍ o
zawarcie umÛw najmu mogπ byÊ w ciπgu roku ustalane
dodatkowe wykazy jeøeli powstanie taka koniecznoúÊ lub
pojawi siÍ moøliwoúÊ dodatkowego zawarcia umÛw najmu
w danym roku.
8. Ostateczne wykazy winny byÊ ustalone i podane do publicznej wiadomoúci w terminie do koÒca stycznia roku, na ktÛry
wykazy sπ sporzπdzone.
9. Osobie umieszczonej na ostatecznym wykazie, z ktÛrπ nie
zawarto umowy najmu lokalu mieszkalnego lub socjalnego
do koÒca roku, przys≥uguje pierwszeÒstwo do zawarcia
umowy najmu w roku nastÍpnym.
10. Urzπd Gminy zawiadamia osobÍ z rocznego wykazu ostatecznego o moøliwoúci zawarcia umowy najmu.
11. Skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
oraz lokalu socjalnego wydaje Zarzπd Gminy.
12. Do prowadzenia spraw zwiπzanych z zawieraniem umÛw
najmu zobowiπzany jest Zarzπd Gminy lub podmiot przez
niego upowaøniony (w tym zarzπdca).
13. Zawieranie umÛw o najem bÍdzie nastÍpowa≥o z osobami
na wykazach w miarÍ posiadania wolnych lokali.
14. PrzepisÛw ß8 ust. 3-11 nie stosuje siÍ do osÛb i rodzin
wymienionych w ß9 ust. 1 lit. b, c, ust. 4, ß11 ust. 1 pkt 1,
2, 5-15, ß12, ß14, ß15.
15. Wnioski osÛb ubiegajπcych siÍ o uzyskanie lokalu mieszkalnego lub lokalu socjalnego powinny zawieraÊ zgodÍ tych
osÛb na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawπ
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U. z dnia 29 paüdziernika 1997 r.).
16. Jeøeli osoba uprawniona do zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego na czas oznaczony
osiπga dochÛd wyøszy niø okreúlony w ß9 i w ß10 Zarzπd
Gminy dokonuje skreúlenia takiej osoby z wykazu uprawnionych do zawarcia umowy najmu na czas nieoznaczony lub
lokalu socjalnego na czas oznaczony.
17. O dokonaniu skreúlenia z wykazu osÛb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego i lokalu socjalnego
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Zarzπd Gminy zawiadamia zainteresowanego na piúmie w
terminie14 dni od dnia skreúlenia.
18. Wyboru osÛb, ktÛrym przys≥uguje pierwszeÒstwo zawarcia
umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony dokonuje siÍ przy
uwzglÍdnieniu powierzchni wolnego lokalu w stosunku do
liczby cz≥onkÛw gospodarstwa domowego z zastrzeøeniem,
øe ≥πczna powierzchnia pokoi nie moøe byÊ mniejsza niø
5 m2 na cz≥onka gospodarstwa domowego w gospodarstwie
wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie jednoosobowym.

ROZDZIA£ IV
Kryteria wyboru osÛb, ktÛrym przys≥uguje
pierwszeÒstwo zawarcia umowy najmu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
ß9
1. Najemcπ lokalu socjalnego, z zastrzeøeniem art. 14 ust. 1
ustawy, mogπ zostaÊ wy≥πcznie rodziny i osoby, ktÛre znalaz≥y siÍ w niedostatku:
a) mieszkajπce w lokalach gdzie na 1 osobÍ przypada mniej
niø 5 m2 powierzchni ≥πcznej pokoi i osiπgnÍ≥y dochÛd
brutto w okresie 3 miesiÍcy poprzedzajπcych z≥oøenie
wniosku oraz skierowanie do 100% najniøszej emerytury
w gospodarstwach jednoosobowych oraz 75% w gospodarstwach wieloosobowych,
b) zamieszka≥e w pomieszczeniach nie nadajπcych siÍ na
sta≥y pobyt ludzi, co musi byÊ potwierdzone opiniπ
wydanπ przez w≥aúciwy organ nadzoru budowlanego,
pozbawione mieszkania w wyniku zdarzeÒ losowych
takich jak: poøar, katastrofa budowlana, powÛdü, huragan, og≥oszenia klÍski øywio≥owej,
c) ktÛre opuúci≥y zak≥ad karny w terminie 30 dni o zakoÒczeniu odbywania kary i zg≥osi≥y siÍ o przydzia≥ lokalu, a
przed rozpoczÍciem odbywania kary zamieszkiwa≥y na
terenie gminy Nowe Miasto n. Wartπ
2. W przypadku orzeczenia przez sπd o uprawnieniu do lokalu
socjalnego umowÍ zwiera siÍ w pierwszej kolejnoúci.
3. UmowÍ najmu lokalu socjalnego zawiera siÍ na 3 lata.
4. Bez wzglÍdu na wysokoúÊ dochodu umowy najmu lokali
socjalnych bÍdπ zawierane z osobami podlegajπcymi przekwaterowaniu na mocy wyroku sπdowego.
5. KolejnoúÊ podpisywania umÛw najmu z osobami, o ktÛrych
mowa w ust. 4 nastÍpowaÊ bÍdzie wed≥ug kolejnoúci wp≥ywu.
ß10
Najemcπ lokalu mieszkalnego moøe zostaÊ wy≥πcznie osoba,
ktÛra:
1) zamieszkuje w lokalu gdzie na osobÍ przypada mniej niø
5 m2 powierzchni mieszkalnej i uzyskane na osobÍ dochody
w gospodarstwie domowym w okresie 3 miesiÍcy poprzedzajπcych zakwalifikowanie do zawarcia umowy najmu nie
przekroczy≥y 150% najniøszej emerytury w gospodarstwie
jednoosobowym lub 100% w gospodarstwie wieloosobowym,
2) mieszka w lokalu nie nadajπcym siÍ na sta≥y pobyt ludzi co
musi byÊ potwierdzone opiniπ wydanπ przez organ nadzoru
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budowlanego przy zachowaniu kryterium dochodowego, o
ktÛrym mowa w pkt 1,
3) opuúci≥a dom dziecka w wyniku pe≥noletnoúci, nie majπca
sta≥ego dochodu, nie posiadajπca tytu≥u prawnego do lokalu,
a zamieszka≥a przed umieszczeniem w domu dziecka na
terenie gminy Nowe Miasto n. Wartπ.
ß11
Umowy najmu lokali mieszkalnych stanowiπcych mieszkaniowy
zasÛb gminy bez wzglÍdu na wysokoúÊ dochodu bÍdπ zawierane
z osobami i rodzinami:
1) wystÍpujπcymi z mocy ustawy w stosunek najmu lokalu
z zastrzeøeniem art. 691 k.c.,
2) ktÛrym wynajmujπcy zobowiπzany jest dostarczyÊ lokal zamienny z uwagi na koniecznoúÊ naprawy lokalu z zastrzeøeniem ust. 4 i 9 ustawy,
3) ktÛre zamieszkujπ w lokalu gdzie zamierza zamieszkaÊ w≥aúciciel, a nie dysponuje lokalem zamiennym,
4) ktÛrym naleøy dostarczyÊ lokal zamienny z powodu zagroøenia bezpieczeÒstwa ludzi i mienia stwierdzonym przez w≥aúciwy organ nadzoru budowlanego z pierwszeÒstwem w
zawarciu umowy najmu,
5) zajmujπcymi dotychczas czÍúÊ lokalu wspÛlnego, jeøeli zostanie oprÛøniona jego czÍúÊ,
6) ktÛre przekaøπ lokal dotychczas zajmowany do dyspozycji
gminy w zamian za lokal dostarczony przez gminÍ z pierwszeÒstwem w zawarciu umowy najmu,
7) pe≥noletnimi, ktÛre pozosta≥y w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez dotychczasowego najemcÍ, jeøeli sπ dzieÊmi, osobami przysposobionymi lub rodzicami w stosunku do najemcy,
8) ktÛre dokonujπ zamiany miÍdzy sobπ lokali mieszkalnych
wchodzπcych w sk≥ad zasobu mieszkaniowego gminy za
zgodπ zarzπdcy,
9) ktÛre dokonajπ miÍdzy sobπ zamiany lokali wchodzπcych w
sk≥ad mieszkaniowy zasobu gminy z jednej strony i lokalu
mieszkalnego pozostajπcego w dyspozycji innych osÛb lub
jednostek (osoby fizyczne, spÛ≥dzielnie mieszkaniowe, zak≥ady pracy), za zgodπ dysponentÛw lokali,
10)zakwalifikowanymi przez Zarzπd Gminy do dokonania na
w≥asny koszt w budynkach stanowiπcych w≥asnoúÊ gminy
bπdü pozostajπcych w samoistnym posiadaniu gminy, przebudowy powierzchni niemieszkalnych albo rozbudowy zniszczonego lokalu na cele mieszkalne,
11)ktÛre zajmujπ mieszkanie zak≥adowe bez tytu≥u prawnego
i przys≥uguje im prawo do lokalu zamiennego, a budynek w
ktÛrym mieúci siÍ lokal zosta≥ przejÍty przez gminÍ,
12)ktÛrym naleøy dostarczyÊ lokal zamienny, z uwagi na niezbÍdnoúÊ budynku, w ktÛrym lokal lub lokale siÍ znajdujπ, na
potrzeby uøytecznoúci publicznej,
13)bÍdπcymi najemcami lokali mieszkalnych mieszczπcych siÍ
w budynkach wyodrÍbnionych na budynki socjalne,
14)ktÛrym naleøy dostarczyÊ lokal z uwagi na niezbÍdnoúÊ budynku, w ktÛrym lokal siÍ znajduje na potrzeby uøytecznoúci
publicznej.
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ROZDZIA£ V
Zamiany mieszkaÒ
ß12
1. Najemca moøe dokonaÊ zamiany lokalu na inny lokal mieszkalny za pisemnπ zgodπ wynajmujπcego.
2. Na wniosek najemcy wynajmujπcy moøe dokonaÊ zamiany
lokalu jeøeli w wyniku takiej zamiany wynajmujπcy moøe
uzyskaÊ samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyøszym
standardzie wyposaøenia lub lokal o wiÍkszej powierzchni
mieszkalnej.
3. Najemcy lokali, ktÛrzy posiadajπ utrudniony do swoich lokali
z powodu warunkÛw zdrowotnych potwierdzonych odpowiednim orzeczeniem lekarskim, mogπ siÍ ubiegaÊ o zamianÍ zajmowanego lokalu na lokal, w ktÛrym utrudnienie w
dostÍpie do lokalu nie bÍdzie wystÍpowaÊ.
ß13
Nie zezwala siÍ na dokonanie zamiany gdy w jej wyniku na
osobÍ uprawnionπ bÍdzie przypadaÊ mniej niø 5 m2 powierzchni
≥πcznej pokoi, gdy zamiana moøe zagroziÊ interesowi gminy, lub
gdyby w wyniku zamiany nastπpi≥o naruszenie obowiπzujπcych
przepisÛw lub pogorszenie warunkÛw mieszkaniowych osÛb
zajmujπcych czÍúÊ lokalu nie objÍtego zamianπ.

ROZDZIA£ VI
Zasady postÍpowania w stosunku do osÛb, ktÛre pozosta≥y
w lokalu opuszczonym przez najemcÍ lub w lokalu, w ktÛrego
najem nie wstπpi≥y po úmierci najemcy
ß14
Wynajmujπcy powinien zawrzeÊ umowÍ najmu lokalu stanowiπcego w≥asnoúÊ gminy z osobami pe≥noletnimi, ktÛre pozosta≥y
w lokalu mieszkalnym opuszczonym przez dotychczasowego
najemcÍ, jeøeli sπ dzieÊmi, osobami przysposobionymi lub,
rodzicami w stosunku do dotychczasowego najemcy, a najemca:
a) przeprowadzi≥ siÍ do lokalu, do ktÛrego nie uzyska≥ tytu≥u
prawnego,
b) uzyska≥ tytu≥ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwiπzku ma≥øeÒskiego,
c) uzyska≥ tytu≥ prawny do lokali, w ktÛrym w przypadku
przekwaterowania wszystkich osÛb uprawnionych nastπpi≥oby przegÍszczenie pomieszczeÒ.
ß15
Wynajmujπcy powinien zawrzeÊ umowÍ najmu lokalu stanowiπcego w≥asnoúÊ gminy z osobami, ktÛre nie wstπpi≥y w stosunek
najmu po úmierci najemcy, jeøeli zamieszkiwa≥y z nim przez
okres 3 lat pod warunkiem, øe osoby te spe≥niajπ kryteria
dochodowe wynikajπce z uchwa≥y do zawarcia umowy najmu

na czas nieoznaczony i nie posiadajπ tytu≥u prawnego do innego
lokalu.

ROZDZIA£ VII
Kryteria oddawania w najem lokali powierzchni uøytkowej
przekraczajπcej 80 m2
ß16
1. Wolne lokale o powierzchni przekraczajπcej 80 m2 naleøπce
do mieszkaniowego zasobu gminy mogπ byÊ oddawane w
najem po uprzednio przeprowadzonym przetargu publicznym.
2. Podstawπ zawarcia umowy najmu lokali, o ktÛrych mowa w
ust. 1, bÍdπ stawki czynszu uzyskane w drodze przetargu
przez osobÍ wygrywajπcπ przetarg.
3. StawkÍ wywo≥awczπ czynszu za 1 m2 powierzchni uøytkowej stanowi stawka obowiπzujπca dla lokali mieszkalnych
ustalona przez Zarzπd Gminy.

ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koÒcowe
ß17
1. Skreúla siÍ z rocznych wykazÛw osÛb, ktÛrym przys≥uguje
pierwszeÒstwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego
i umowy najmu lokalu socjalnego osoby, ktÛre dwukrotnie
odrzuci≥y propozycjÍ zawarcia umowy najmu pod warunkiem, øe w proponowanym lokalu powierzchnia ≥πczna pokoi
przypadajπca na osobÍ uprawnionπ wynosi≥a minimum 5 m2
w gospodarstwie wieloosobowym i 10 m2 w gospodarstwie
jednoosobowym.
2. PierwszeÒstwo w zawarciu umowy najmu w roku nastÍpnym
przys≥uguje osobom i rodzinom objÍtym listami osÛb uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego jak
i lokalu socjalnego w roku 2001.
ß18
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Nowym
Mieúcie nad Wartπ.
ß19
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11
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UCHWA£A Nr XXXIV/214/01 RADY GMINY W NOWYM MIEåCIE n/Wartπ
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie uchwalenia budøetu gminy Nowe Miasto n/Wartπ na 2002 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 109, 114, 116, 118,
122, 124, 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 nastÍpuje:
ß1
Uchwala siÍ dochody budøetu gminy na 2002 rok, zgodnie
z za≥πcznikiem Nr 1 w kwocie 12.295.579,00 z≥
w tym:
ñ dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji
rzπdowej oraz innych zadaÒ zleconych gminie ustawami,
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 3 w kwocie 870.936,00 z≥.
ß2
Uchwala siÍ wydatki budøetu gminy na 2002 rok zgodnie
z za≥πcznikiem Nr 2 w kwocie 12.317.331,00 z≥
w tym:
ñ wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rzπdowej
oraz innych zdaÒ zleconych gminie ustawami, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 3 w kwocie 870.936,00 z≥.
ß3
W budøecie gminy tworzy siÍ rezerwÍ ogÛlnπ do 1% planowanych wydatkÛw budøetu gminy w kwocie 120.000,00 z≥.
ß4
Okreúla siÍ ≥πcznπ kwotÍ d≥ugu gminy, zgodnie z za≥πcznikiem
Nr 8, w wysokoúci 3,55% planowanych dochodÛw budøetu.
ß5
Ustala siÍ dotacje dla instytucji kultury, zgodnie z za≥πcznikiem
Nr 4, w kwocie 394.319,00 z≥.
ß6
Ustala siÍ dla podmiotu nie zaliczonego do sektora finansÛw
publicznych, na cele publiczne zwiπzane z realizacjπ zadaÒ
w≥asnych gminy, zgodnie z za≥πcznikiem Nr 5 w kwocie 13.500,00
z≥, dla Stowarzyszenia Pomocy ìKrπgî na dofinansowanie utrzymania domu dla bezdomnych w DÍbnie.
ß7
Ustala siÍ dotacje przedmiotowe dla jednostek nie zaliczonych
do sektora finansÛw publicznych zwiπzane z konserwacjπ zabytkÛw zgodnie z za≥πcznikiem Nr 6 w kwocie 14.000,00 z≥.

ß8
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw úrodkÛw specjalnych
zgodnie z za≥πcznikiem Nr 7, ktÛry wynosi:
ñ przychody 98.373,00 z≥
ñ wydatki 98.373,00 z≥
ß9
Okreúla siÍ plan przychodÛw i wydatkÛw Gminnego Funduszu
Ochrony årodowiska Gospodarki Wodnej zgodnie z za≥πcznikiem
Nr 9, ktÛry wynosi:
ñ przychody 10.000,00 z≥
ñ wydatki 30.000,00 z≥
ß10
Okreúla siÍ dochody z tytu≥u wydawania zezwoleÒ na sprzedaø
napojÛw alkoholowych w wysokoúci 63.730,00 z≥ i wydatki na
realizacjÍ zadaÒ okreúlonych w programie profilaktyki i rozwiπzywania problemÛw alkoholowych w wysokoúci 63.730,00 z≥.
ß11
NadwyøkÍ budøetu, wprowadza siÍ do budøetu gminy zgodnie
z za≥πcznikiem Nr 10 w celu uzupe≥nienia niedoboru w kwocie
21.752,00 z≥.
ß12
Upowaønia siÍ Zarzπd Gminy do:
1) dokonywania zmian w budøecie, polegajπcych na przenoszeniu wydatkÛw miÍdzy rozdzia≥ami i paragrafami w ramach
dzia≥Ûw,
2) lokowania wolnych úrodkÛw budøetu na rachunkach w
innych bankach,
3) zaciπgania d≥ugu oraz do sp≥at zobowiπzaÒ gminy.
ß13
Wykonanie powierza siÍ Zarzπdowi Gminy w Nowym Mieúcie
n/Wartπ.
ß14
Uchwa≥a podlega og≥oszeniu w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.
ß15
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem 1 stycznia 2002 r.

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11
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Za≥πcznik Nr 1
do uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym Mieúcie n/Wartπ
z dnia 28 grudnia 2001 r.

DOCHODY BUDØETU GMINY NOWE MIASTO N/WART• W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
010
020
400
700
750
751
754
756
758
801
851
853
854
900
921

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
Rolnictwo i łowiectwo
Leśnictwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Gospodarka mieszkaniowa
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Razem:

Planowane
dochody
3
51.943,00
1.908,00
341.869,00
425.073,00
135.930,00
1.236,00
600,00
3.855.511,00
6.254.289,00
27.595,00
0,00
805.637,00
126.844,00
267.144,00
0,00
12.295.579,00

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Klasyfikacja
budżetowa
1
010.01022.069
010.01022
010.01095.047
010.01095.076
010.01095
010
020.02095.075
020.02095
020
400.40002.069
400.40002.083
400.40002.091
400.40002

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
Wpływy z różnych opłat
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania
monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w
tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste
nieruchomości
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania
wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo
własności
Pozostała działalność
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Pozostała działalność
Leśnictwo
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat
Dostarczanie wody

Planowane
dochody
3
2.000,00
2.000,00
49.723,00
220,00
49.943,00
51.943,00
1.908,00
1.908,00
1.908,00
2.500,00
336.445,00
2.924,00
341.869,00
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WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

400
700.70005.077
700.70005
700.70095.075
700.70095.091
700.70095
700
750.75011.201
750.75011
750.75056.201
750.75056
750.75095.048
750.75095
750
751.75101.201
751.75101
751.75108.201
751.75108
751
754.75412.203
754.75412
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
756.75616.033
756.75616.034
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Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności
nieruchomości
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat
Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Spis powszechny i inne
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Wybory do sejmu i senatu
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Ochotnicze straże pożarne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Obrona cywilna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej
Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomości
Podatek rolny
Podatek leśny
Podatek od środków transportowych

Poz. 442

341.869,00
234.209,00
234.209,00
189.006,00
1.858,00
190.864,00
425.073,00
49.800,00
49.800,00
22.400,00
22.400,00
63.730,00
63.730,00
135.930,00
1.236,00
1.236,00
0,00
0,00
1.236,00
0,00
0,00
600,00
600,00
600,00
27.594,00
2.252,00
29.846,00
723.260,00
234.795,00
18.174,00
14.117,00
16.506,00
100,00
18.752,00
1.025.704,00
443.990,00
340.678,00
2.374,00
92.000,00
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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
756.75618.091
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
801.80101.097
801.80101
801.80110.075
801.80110.633
801.80110
801.80195.203
801.80195
801
851.85154.069
851.85154.096
851.85154.097
851.85154
851
853.85303.201
853.85303
853.85313.201
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Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wpływy z opłaty targowej
Wpływy z innych opłat
Podatek od czynności cywilnoprawnych
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych
oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z opłaty skarbowej
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu
państwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadających osobowości prawnej
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z budżetu państwa
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z budżetu państwa
część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin
Pozostałe odsetki
Różne rozliczenia finansowe
Różne rozliczenia
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Wpływy z różnych dochodów
Szkoły podstawowe
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Gimnazja
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Pozostała działalność
Oświata i wychowanie
Wpływy z różnych opłat
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej
Wpływy z różnych dochodów
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Ochrona zdrowia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

Poz. 442

4.950,00
0,00
13.900,00
2.000,00
55.524,00
13.333,00
340,00
25.262,00
994.351,00
23.510,00
233.296,00
100,00
256.906,00
1.418.455,00
130.249,00
1.548.704,00
3.855.511,00
4.913.194,00
4.913.194,00
975.656,00
975.656,00
295.439,00
295.439,00
70.000,00
70.000,00
6.254.289,00
1.023,00
1.607,00
2.630,00
7.333,00

7.333,00
17.632,00
17.632,00
27.595,00

0,00
0,00
156.000,00
156.000,00
26.200,00
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853.85313
853.85314.201
853.85314
853.85315.203
853.85315
853.85316.201
853.85316
853.85319.083
853.85319.092
853.85319.201
853.85319
853.85328.083
853.85328
853.85395.203
853.85395.244
853.85395
853
854.85404.075
854.85404.083
854.85404
854
900.90001.069
900.90001.083
900.90001.091
900.90001.629
900.90001
900.90002.069
900.90002.083
900.90002.091
900.90002
900.90004.097
900.90004
900.90015.201
900.90015
900.90095.232
900.90095.626
900.90095
900
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Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Wpływy z usług
Pozostałe odsetki
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Ośrodki pomocy społecznej
Wpływy z usług
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Pozostała działalność
Opieka społeczna
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
Wpływy z usług
Przedszkola
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
pozyskane z innych źródeł
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z usług
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Gospodarka odpadami
Wpływy z różnych dochodów
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące
realiz. na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego
Wpływy z różnych opłat
Pozostała działalność
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

26.200,00
462.900,00
462.900,00

0,00
45.900,00
45.900,00
430,00
105.900,00
106.330,00
8.307,00
8.307,00

0,00
805.637,00
2.877,00
123.967,00
126.844,00
126.844,00
1.000,00
197.600,00
1.000,00

199.600,00
200,00
10.444,00
50,00
10.694,00
26.850,00
26.850,00

0,00

30.000,00
30.000,00
267.144,00

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11
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Poz. 442

Za≥πcznik Nr 2
do uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym Mieúcie n/Wartπ
z dnia 28 grudnia 2001 r.

WYDATKI BUDØETU GMINY NOWE MIASTO N/WART• W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
010
400
600
630
700
730
750
751
754
757
758
801
851
853
854
900
921
926

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
Rolnictwo i łowiectwo
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Transport i łączność
Turystyka
Gospodarka mieszkaniowa
Nauka
Administracja publiczna
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Obsługa długu publicznego
Różne rozliczenia
Oświata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Opieka społeczna
Edukacyjna opieka wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Razem:

Planowane
wydatki
3
173.460,00
348.219,00
771.089,00
1.500,00
335.071,00
13.000,00
1.200.731,00
1.236,00
53.720,00
0,00
120.000,00
5.314.165,00
63.730,00
1.629.369,00
1.196.580,00
602.701,00
438.949,00
53.811,00
12.317.331,00

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Klasyfikacja
budżetowa
1
010.01008.4210
010.01008.4270
010.01008
010.01010.6050
010.01010

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Planowane
dochody

400.40002.4210

2
3
Zakup materiałów i wyposażenia
1.000,00
Zakup usług remontowych
50.950,00
Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
51.950,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
110.000,00
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
110.000,00
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2%
11.510,00
uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Izby rolnicze
11.510,00
Rolnictwo i łowiectwo
173.460,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
230,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
29.066,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
880,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
5.360,00
Składki na Fundusz Pracy
554,00
9.600,00
Zakup materiałów i wyposażenia

400.40002.4260

Zakup energii

400.40002.4270

Zakup usług remontowych

010.01030.2850
010.01030
010
400.40002.3020
400.40002.4010
400.40002.4040
400.40002.4110
400.40002.4120

145.000,00
63.000,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

400.40002.4300
400.40002.4410
400.40002.4430
400.40002.4440
400.40002.6050
400.40002
400
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
730.73007.4210
730.73007.4300
730.73007.4410
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
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Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Dostarczanie wody
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Drogi publiczne i gminne
Transport i łączność
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Turystyka
Zakup usług pozostałych
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Gospodarka mieszkaniowa
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą
Nauka
Środki
Dotacja
własne
Wynagrodzenia osobowe
41.386,00
29.253,00
pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
7.400,00
5.230,00
Składki na Fundusz Pracy
1.014,00
717,00
Zakup materiałów i wyposażenia
8.000,00
Urzędy wojewódzkie
49.800,00
43.200,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Podróże służbowe zagraniczne
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
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9.000,00
300,00
9.000,00
1.229,00
75.000,00
348.219,00
348.219,00
12.000,00
30.000,00
33.317,00
645.772,00
50.000,00
771.089,00
771.089,00
1.500,00
0,00
1.500,00
1.500,00
27.400,00
27.400,00
500,00
68.503,00
5.594,00
13.248,00
1.816,00
52.000,00
81.500,00
35.000,00
35.000,00
400,00
12.100,00
2.010,00
307.671,00
335.071,00
7.000,00
6.000,00
0,00
13.000,00
13.000,00

70.639,00
12.630,00
1.731,00
8.000,00
93.000,00
83.900,00
5.3000,00
17.730,00
2.100,00
0,00
109.030,00
1.580,00
588.195,00
47.879,00
109.695,00
15.031,00
32.300,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

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
750.75047.4120
750.75047.4210
750.75047.4300
750.75047

750.75056.4110
750.75056.4120
750.75056.4210
750.75056.4300
750.75056.4410
750.75056
750.75095.3030
750.75095.4100
750.75095.4430
750.75095
750

751.75101.4210
751.75101.4300
751.75101
751
754.75412.4010
754.75412.4110
754.75412.4120
754.75412.4210
754.75412.4260
754.75412.4270
754.75412.4300
754.75412.4410
754.75412.4430
754.75412

754.75414.3030
754.75414.4210
754.75414.4260
754.75414.4300
754.75414.4410
754.75414
754
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Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych
Środki
Dotacja
własne
Wynagrodzenia osobowe
3.135,00
pracowników
Składki na Fundusz Pracy
430,00
Zakup materiałów i wyposażenia
500,00
Zakup usług pozostałych
17.535,00
Podróże służbowe krajowe
800,00
Spis powszechny i inne
22.400,00
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Różne opłat i składki
Pozostała działalność
Administracja publiczna
Środki
Dotacja
własne
Zakup materiałów i wyposażenia
236,00
Zakup usług pozostałych
1.000,00
Urzędy naczelnych organów
1.236,00
0,00
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sadownictwa
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Ochotnicze straże pożarne
Środki
Dotacja
własne
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Zakup materiałów i wyposażenia
600,00
400,00
Zakup energii
1.700,00
Zakup usług pozostałych
3.200,00
Podróże służbowe krajowe
300,00
Obrona cywilna
600,00
5.600,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
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9.460,00
5.300,00
81.000,00
2.200,00
5.800,00
13.771,00
17.000,00
929.211,00
12.000,00
1.850,00
1.270,00
320,00
3.500,00
13.500,00
32.440,00

3.135,00
430,00
500,00
17.535,00
800,00
22.400,00
0,00
2.800,00
11.850,00
14.650,00
1.200.731,00

236,00
1.000,00
1.236,00
1.236,00
6.000,00
1.073,00
147,00
16.000,00
6.200,00
2.200,00
2.500,00
200,00
13.200,00
47.520,00

0,00
1.000,00
1.700,00
3.200,00
300,00
6.200,00
53.720,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

757.75702.8070
757.75702
757
758.75818.4810
758.75818
758
801.80101.3020
801.80101.3030
801.80101.4010
801.80101.4040
801.80101.4110
801.80101.4120
801.801014210
801.801014240
801.80101.4260
801.80101.4270
801.80101.4300
801.80101.4410
801.80101.4430
801.80101.4440
801.80101.4580
801.80101.6060
801.80101
801.80104.3020
801.80104.3030
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
801.80104
801.80110.3020
801.80110.3030
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
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Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartościowych
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego
Obsługa długu publicznego
Rezerwy
Rezerwy ogólne i celowe
Różne rozliczenia
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostałe odsetki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Szkoły podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola przy szkołach podstawowych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – sala
gimnastyczna gimnazjum Chocicza
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gimnazja
Wynagrodzenia osobowe pracowników

Poz. 442

0,00
0,00
0,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
95.836,00
1.678.351,00
138.113,00
340.460,00
46.652,00
57.834,00
8.678,00
93.641,00
154.975,00
32.017,00
8.512,00
10.616,00
102.915,00

2.768.600,00
7.706,00
103.335,00
8.855,00
21.344,00
2.925,00
8.775,00
935,00
2.946,00
1.000,00
917,00
632,00
6.756,00
166.126,00
63.119,00
939.140,00
82.836,00
193.181,00
26.471,00
29.963,00
11.561,00
43.827,00
25.931,00
44.638,00
6.832,00
5.781,00
59.294,00
333.093,00
1.865.667,00
0,00
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801.80113.4040
801.80113.4110
801.80113.4120
801.80113.4300
801.80113.4440
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
851.85154.3030
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

853.85303.3020
853.85303.3030
853.85303.4010
853.85303.4040
853.85303.4110
853.85303.4120
853.85303.4210
853.85303.4230
853.85303.4260
853.85303.4270
853.85303.4300
853.85303.4410
853.85303.4430
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Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Dowożenie uczniów do szkół
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół
Zakup usług pozostałych
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Pozostała działalność
Oświata i wychowanie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Ochrona zdrowia
Środki
Dotacje
własne
Nagrody i wydatki osobowe nie
1.910,00
zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób
0,00
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
73.975,00
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.198,00
Składki na ubezpieczenia społeczne 16.412,00
Składki na Fundusz Pracy
1.965,00
Zakup materiałów i wyposażenia
25.410,00
Zakup leków i materiałów
110,00
medycznych
Zakup energii
1.600,00
Zakup usług remontowych
1.200,00
Zakup usług pozostałych
19.660,00
Podróże służbowe krajowe
130,00
Różne opłaty i składki
4.750,00

Poz. 442

932,00
6.497,00
890,00
285.696,00
294.015,00
800,00
110.086,00
7.914,00
21.098,00
2.891,00
8.934,00
3.994,00
7.733,00
2.628,00
1.051,00
4.561,00
3.742,00
175.432,00
26.693,00
26.693,00
17.632,00
17.632,00
5.314.165,00
0,00
0,00
10.388,00
1.605,00
2.723,00
411,00
5.255,00
5.755,00
200,00
36.058,00
200,00
800,00
335,00
63.730,00
63.730,00

1.910,00
0,00
73.975,00
6.198,00
16.412,00
1.965,00
25.410,00
110,00
1.600,00
1.200,00
19.660,00
130,00
4.750,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

853.85303.4440
853.85303
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Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych
Ośrodki wsparcia

Poz. 442

2.680,00
156.000,00
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
853.85319.3030
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
853.85319.6060
853.85319

853.85328.3030
853.85328.4430
853.85328
853.85395.2820
853.85395.3110
853.85395.4210
853.85395
853

2.680,00
156.000,00
Środki
własne

Składki na ubezpieczenie
26.200,00
zdrowotne
Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej
Środki
Dotacje
własne
Świadczenia społeczne
392.000,00 422.300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
70.900,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne
462.900,00
422.30,00
i zdrowotne
Środki
Dotacje
własne
Świadczenia społeczne
100.000,00
Dodatki mieszkaniowe
0,00 100.000,00
Środki
Dotacje
własne
Świadczenia społeczne
45.900,00
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i
45.900,00
0
wychowawcze
Środki
Dotacje
własne
Nagrody i wydatki osobowe nie
1.112,00
1.748,00
zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych
Wynagrodzenia osobowe
67.307,00 102.543,00
pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
5.052,00
7.803,00
Składki na ubezpieczenia społeczne
11.966,00
18.206,00
Składki na Fundusz Pracy
1.639,00
2.495,00
Zakup materiałów i wyposażenia
3.561,00
8.099,00
Zakup energii
1.931,00
2.983,00
Zakup usług remontowych
865,00
2.335,00
Zakup usług pozostałych
8.842,00
13.658,00
Podróże służbowe krajowe
79,00
121,00
Różne opłaty i składki
1.572,00
2.428,00
Odpisy na zakładowy fundusz
1.974,00
3.050,00
świadczeń socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
0,00
23.200,00
jednostek budżetowych
Ośrodki pomocy społecznej
105.900,00 188.669,00
Środki
Dotacje
własne
Różne wydatki na rzecz osób
108.000,00
fizycznych
Różne opłaty i składki
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
108.000,00
usługi opiekuńcze
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
Pozostała działalność
Opieka społeczna

26.200,00
26.200,00

814.300,00
70.900,00
885.200,00

100.000,00
100.000,00

45.900,00
45.900,00

2.860,00
0,00
169.850,00
12.855,00
30.172,00
4.134,00
11.660,00
4.914,00
3.200,00
22.500,00
200,00
4.000,00
5.024,00
23.200,00
294.569,00

108.000,00

108.000,00
13.500,00

13.500,00
1.629.369,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

854.85401.3020
854.85401.4010
854.85401.4040
854.85401.4110
854.85401.4120
854.85401.4440
854
854.85404.3020
854.85404.3030
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
854.85404
854
900.90001.3020
900.90001.3030
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
900.90001.6050
900.90001.6060
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
900.90002.6050
900.90002.6060
900.90002
900.90003.4210
900.90003.4270
900.90003.4300
900.90003
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Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Świetlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Przedszkola
Edukacyjna opieka wychowawcza
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Gospodarka odpadami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi

Poz. 442

7.539,00
214.615,00
18.295,00
42.769,00
5.861,00
13.353,00
302.432,00
29.071,00
503.246,00
41.550,00
102.185,00
14.003,00
21.336,00
76.488,00
12.191,00
32.056,00
17.762,00
8.934,00
3.300,00
1.735,00
30.291,00
894.148,00
1.196.580,00
800,00
0,00
60.114,00
6.236,00
11.579,00
1.588,00
15.500,00
86.700,00
30.000,00
10.300,00
200,00
8.358,00
2.680,00
0,00
0,00
234.055,00
200,00
37.208,00
2.511,00
7.102,00
974,00
46.000,00
200,00
6.800,00
31.600,00
100,00
500,00
1.340,00
0,00
0,00
134.535,00
2.000,00
600,00
500,00
3.100,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

900.90004.3020
900.90004.4010
900.90004.4040
900.90004.4110
900.90004.4120
900.90004.4210
900.90004.4260
900.90004.4270
900.90004.4300
900.90004.4440
900.90004
900.90005.6050
900.90005
900.90015.4260
900.90015.4270
900.90015.4300
900.90015
900
921.92109.4210
921.92109.4260
921.92109.4270
921.92109.4300
921.92109.4430
921.92109.2550
921.92109
921.92116.2550
921.92116
921.92120.2630
921.92120
921
926.92605.3020
926.92605.4010
926.92605.4040
926.92605.4110
926.92605.4120
926.92605.4210
926.92605.4260
926.92605.4270
926.92605.4300
926.92605.4410
926.92605.4430
926.92605.4440
926.92605
926
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Poz. 442

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu
Dotacja
Środki własne
Zakup energii
72.000,00
zakup usług remontowych
10.000,00
Zakup usług pozostałych
68.676,00
Oświetlenie ulic, placów i dróg
0,00
150.676,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Różne opłaty i składki
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych
Ochrona i konserwacja zabytków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Kultura fizyczna i sport

100,00
48.000,00
3.246,00
9.162,00
592,00
12.000,00
0,00
4.000,00
1.000,00
2.235,00
80.335,00
0,00
0,00
72.000,00
10.000,00
68.676,00
150.676,00
602.701,00
13.900,00
2.100,00
8.900,00
5.100,00
630,00
168.068,00
198.698,00
226.251,00
226.251,00
14.000,00
14.000,00
438.949,00
300,00
14.105,00
886,00
2.682,00
368,00
14.000,00
3.500,00
1.300,00
12.500,00
2.900,00
600,00
670,00
53.811,00
53.811,00

Przewodniczπcy
Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11
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Poz. 442

Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym Mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.
PLAN DOTACJI I PLAN WYDATK”W NA ZADANIA ZLECONE GMINIE NOWE MIASTO N/WART• ORAZ PLAN DOCHOD”W
ZWI•ZANYCH Z REALIZACJA ZADA— ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZ•DU TERYTORIALNEGO W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
750.75011.201

750.75011.4010
750.75011.4110
750.75011.4120
750.75011
750.75056.201

750.75056.4110
750.75056.4120
750.75056.4210
750.75056.4300
750.75056.4410
750.75056
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

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizacje
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Składki osobowe społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Urzędy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Spis powszechny i inne
Administracja publiczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Obrona cywilna
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy

Planowane
dochody
3
49.800,00

49.800,00
22.400,00

22.400,00
72.200,00
1.236,00

Planowane
wydatki
4

41.386,00
7.400,00
1.014,00
49.800,00

3.135,00
430,00
500,00
17.535,00
800,00
22.400,00
72.200,00

1.236,00

236,00
1.000,00
1.236,00

1.236,00

1.236,00

600,00

600,00
600,00

600,00
0,00
600,00
600,00

156.000,00

1.910,00
73.975,00
6.198,00
16.412,00
1.965,00

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

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
853.85313.201

853.85313.4130
853.85313

853.85314.201

853.85314.3110
853.85314.4110
853.85314
853.85316.201

853.85316.3110
853.85316
853.85319.201

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
900.90015.201

900.90015.4260
900.90015
900
Razem
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Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup leków i materiałów medycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Ośrodki wsparcia
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Składki na ubezpieczenia zdrowotne
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za
osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Świadczenia społeczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na
ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Świadczenia społeczne
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych
Ośrodki pomocy społecznej
Opieka społeczna
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie ustawami
Zakup energii
Oświetlenie ulic, placów i dróg
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Poz. 442

25.410,00
110,00
1.600,00
1.200,00
19.660,00
130,00
4.750,00
2.680,00
156.000,00
26.200,00

26.200,00

156.000,00

26.200,00
26.200,00

462.900,00

462.900,00

392.000,00
70.900,00
462.900,00

45.900,00

45.900,00
105.900,00

45.900,00
45.900,00

1.112,00
67.307,00
5.052,00
11.966,00
1.639,00
3.561,00
1.931,00
865,00
8.842,00
79,00
1.572,00
1.974,00
105.900,00
796.900,00

105.900,00
796.900,00

0,00
0,00
870.936,00

0,00
0,00
870.936,00
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DOCHODY BUDØETU PA—STWA ZWI•ZANE Z REALIZACJ• ZADA— ZLECONYCH
JEDNOSTKOM SAMORZ•DU TERYTORIALNEGO
Klasyfikacja
budżetowa
1
750.75011.069

750.75011
750

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Planowane dochody

2
Dochody budżetu państwa związane z
realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego
Urzędy Wojewódzkie
Administracja publiczna

3
10.000,00

10.000,00
10.000,00

Dochody z tytu≥u op≥at za wydane dowody osobiste podlegajπ w ca≥oúci odprowadzeniu
na rachunek Wielkopolskiego UrzÍdu WojewÛdzkiego w Poznaniu.
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Za≥πcznik Nr 4
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym Mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.
DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE ZE åRODK”W BUDØETU GMINY NOWE MIASTO N/WART•
DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
921.92109.2550
921.92109
921.92116.2550
921.92116
921

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu

Planowane
wydatki
3
168.068,00

2
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji
kultury
Biblioteki
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

168.068,00
226.251,00
226.251,00
394.319,00

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Za≥πcznik Nr 5
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym Mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.
DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE ZE åRODK”W BUDØETU GMINY NOWE MIASTO N/WART•
DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
853.85395.2820

853.85395
853

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub
do finansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom (Stowarzyszenie Pomocy
„Krąg”)
Pozostała działalność
Opieka społeczna

Planowane
wydatki
3
13.500,00

13.500,00
13.500,00

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki
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Za≥πcznik Nr 6
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.
DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE ZE åRODK”W BUDØETU GMINY NOWE MIASTO N/WART•
DLA INSTYTUCJI KULTURY W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
921.92120.2630

921.92120
921

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
1) Dotacje celowe z budżetu dla
jednostek
nie
zaliczanych
do
sektora
finansów
publicznych
(wykonywanie
rynien
w
zabytkowym kościele w Nowym
Mieście
- 10.000 zł, remont zabytkowej dzwonnicy przy
kościele w Dębinie - 4.000
Ochrona i konserwacja zabytków
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane
wydatki
3
14.000,00

14.000,00
14.000,00

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Za≥πcznik Nr 7
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym Mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.
PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W åRODK”W SPECJALNYCH W 2002 R.
Klasyfikacja
budżetowa
1
600.90016.069
600.90016.4300
600.90016
600
854.85401.083
854.85401.4220
854.85401
854
853.85303.096
853.85303.4210
853.85303.4300
853.85303
853

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu
2
Wpływy z różnych opłat (opłaty za zajęcie pasa
drogi)
Zakup usług pozostałych
Drogi publiczne
Transport i łączność
Wpływy z usług
Zakup środków żywności
Świetlice szkolne
Edukacyjna opieka wychowawcza
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci
pieniężnej
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług pozostałych
Ośrodki wsparcia
Opieka społeczna
Razem

Planowane
przychody
3
2.000,00

2.000,00
2.000,00
87.873,00
87.873,00
87.873,00
8.500,00

8.500,00
8.500,00
98.373,00

Planowane
wydatki
4

2.000,00
2.000,00
2.000,00
87.873,00
87.873,00
87.873,00

2.500,00
6.000,00
8.500,00
8.500,00
98.373,00

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki
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Za≥πcznik Nr 8
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.

PROGNOZA KWOTY D£UGU GMINY NOWE MIASTO N/WIS£A

Rok

Pożyczka
raty

Pożyczka
odsetki

Pozostałe
zobowiązania

Razem
(kol.A\B\C)

Plan dochodów

2002

A
0,00

B
0,00

C
436.382.56
436.382.56

D
436.382.56
436.382.56

E
12.295.579,00
12.295.579,00

Stosunek%
zobowiązań do
dochodów
(kol.D\E*100)
3,55%
3,55%

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Za≥πcznik Nr 9
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.
PLAN PRZYCHOD”W I WYDATK”W GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY åRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2002 R.
WyszczegÛlnienie

Kwota

Stan úrodkÛw obrotowych na poczπtku 2002 roku
Przychody
Wydatki
Stan úrodkÛw na koniec 2002 r.

20.137,04
10.000,00
30.000,00
137,04

z≥
z≥
z≥
z≥

Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

Za≥πcznik Nr 10
do Uchwa≥y Nr XXXIV/214/01
Rady Gminy w Nowym mieúcie n/Wartπ
z dnia 23 grudnia 2001 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDØETU GMINY NOWE MIASTO N/WART• W 2002 R.

Klasyfikacja
budżetowa
1
959
992

Nazwa paragrafu
2
Nadwyżki z lat ubiegłych
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i
kredytów

Planowane przychody
3

Planowane
rozchody
4

21.752,00
0,00
21.752,00
21.752,00
Przewodniczπcy Rady Gminy
(ñ) mgr Czes≥aw Jarecki

0,00
0,00
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UCHWA£A NR XXXVI/290/2001 RADY MIEJSKIEJ w PLESZEWIE
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie: zmiany uchwa≥y okreúlajπcej wysokoúÊ rocznych stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40, 41 i 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U.
Nr 9, poz. 31 z pÛün. zm.) Rada Miejska w Pleszewie uchwala,
co nastÍpuje:
ß1
W uchwale Nr XXXIV/277/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie
z dnia 29 listopada 2001 w sprawie okreúlenia wysokoúci
rocznych stawek podatku od úrodkÛw transportowych za≥πcznik
Nr 2 otrzymuje brzmienie okreúlone w za≥πczniku do niniejszej
uchwa≥y.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Miasta i Gminy
Pleszew.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i obowiπzuje od roku 2002.
Przewodniczπcy
Rady Miejskiej w Pleszewie
(ñ) Mieczys≥aw Ko≥tuniewski

Za≥πcznik do uchwa≥y Nr XXXVI/290/2001
z dnia 28 grudnia 2001 Rady Miejskiej w Pleszewie
Za≥πcznik Nr 2 do uchwa≥y Nr XXXIV/277/2001
z dnia 29 listopada 2001 Rady Miejskiej w Pleszewie
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W OKREåLONYCH W ß1 UCHWA£Y

Masa całkowita zespołu
pojazdów: ciągnik siodłowy +
naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa
(w tonach)

nie mniej niż

mniej niż

1

2

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne)
z zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
3

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
4

dwie osie
12

18

1250

1300

18

25

1350

1400

25

31

1450

1500

31

40

1720

1770

trzy osie
36

40

1500

1770

40

44

1800

2210
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UCHWA£A Nr XXVII/143/2001 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci rocznych stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. z 1996 r. Nr 13. Poz.
74 z pÛün. zm.), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31
z pÛün. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastÍpuje:
ß1
Podatek od úrodkÛw transportowych wynosi rocznie:
1. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w≥πcznie wyposaøonego w
katalizator spalin w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
500 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
400 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
300 z≥,
4) od 2001 r.
300 z≥,
1a. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu od 3,5 t do 5,5 t w≥πcznie nie wyposaøonego w
katalizator spalin w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
600 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
500 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
400 z≥,
4) od 2001 r.
400 z≥,
2. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 5,5 t do 9 t w≥πcznie wyposaøonego w
katalizator spalin w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
700 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
600 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
500 z≥,
4) od 2001 r.
400 z≥,
2a. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 5,5 t do 9 t w≥πcznie nie wyposaøonego
w katalizator spalin w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
800 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
700 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
600 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
3. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 9 t do mniej niø 12 t w≥πcznie wyposaøonego w katalizator spalin w zaleønoúci od roku produkcji
pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
800 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
700 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
600 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
3a. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu powyøej 9 t do mniej niø 12 t w≥πcznie nie
wyposaøonego w katalizator spalin w zaleønoúci od roku
produkcji:

1) do 1992 r. w≥πcznie
1.000 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
800 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
700 z≥,
4) od 2001 r.
600 z≥,
4. Od samochodu ciÍøarowego o dopuszczalnej masie ca≥kowitej rÛwnej lub wyøszej niø 12 t (czyli od 12 t), stawki podatku
okreúlone sπ w za≥πczniku Nr 1 do niniejszej uchwa≥y.
5. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 t do 8 t w≥πcznie
wyposaøonego w katalizator spalin w zaleønoúci od roku
produkcji:
1) do 1992 r. w≥πcznie
700 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
600 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
500 z≥,
4) od 2001 r.
400 z≥,
5a. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw powyøej 8 t i poniøej
12 t, nie wyposaøonego w katalizator spalin, w zaleønoúci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
800 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
700 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
600 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
5b. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej pojazdÛw powyøej 8 t i poniøej 12 t
wyposaøonego w katalizator spalin w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) od 1992 r. w≥πcznie
800 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
700 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
600 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
5c. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepa o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw powyøej 8 t i poniøej 12 t
nie wyposaøonego w katalizator spalin w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
1.000 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
800 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
700 z≥,
4) od 2001 r.
600 z≥,
6. Od ciπgnika siod≥owego i balastowego przystosowanego do
uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw rÛwnej lub wyøszej niø
12 t stawki podatku okreúlone sπ w za≥πczniku Nr 2 do
niniejszej uchwa≥y.
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7. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ masÍ ca≥kowitπ od 7 t do 10 t w≥πcznie z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego, w zaleønoúci od roku
produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1992 r. w≥πcznie
350 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
300 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
250 z≥,
4) od 2001 r.
200 z≥,
7a. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ masÍ ca≥kowitπ powyøej 10 t do poniøej 12 t
z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego w zaleønoúci
od roku produkcji przyczepy i naczepy:
1) do 1992 r. w≥πcznie
600 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
500 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
400 z≥,
4) od 2001 r.
300 z≥,
8. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ rÛwnπ lub wyøszπ
niø 12 t z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego, stawki podatku okreúlone sπ w za≥πczniku Nr 3 do niniejszej
uchwa≥y.
9. Od autobusÛw do mniej niø 30 miejsc, wyposaøonych w
katalizator spalin, instalacjÍ gazowπ lub jedno z tych urzπdzeÒ, w zaleønoúci od roku produkcji pojazdu:
1) do1992 r. w≥πcznie
500 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
500 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
500 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
9a. Od autobusÛw do mniej niø 30 miejsc, nie wyposaøonych w
katalizator spalin ani w instalacjÍ gazowπ w zaleønoúci od
roku produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
500 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
500 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
500 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
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9b. Od autobusÛw o liczbie miejsc rÛwnej lub wyøszej niø 30,
wyposaøonych w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
500 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
500 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
500 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥,
9c. Od autobusÛw o liczbie miejsc rÛwnej lub wyøszej niø 30,
nie wyposaøonych w katalizator spalin, w zaleønoúci od roku
produkcji pojazdu:
1) do 1992 r. w≥πcznie
500 z≥,
2) od 1993 r. do 1997 r. w≥πcznie
500 z≥,
3) od 1998 r. do 2000 r. w≥πcznie
500 z≥,
4) od 2001 r.
500 z≥.
ß2
Zwalnia siÍ od podatku od úrodkÛw transportowych za 2002 rok
autobusy bÍdπce w≥asnoúciπ Gminy Rychtal s≥uøπce do przewozu dzieci do szkÛ≥.
ß3
Traci moc Uchwa≥a Nr XXVI/135/2001 z dnia 20 listopada
2001 r. w sprawie okreúlenia wysokoúci rocznych stawek
podatku od úrodkÛw transportowych.
ß4
Wykonanie uchwa≥y zleca siÍ Zarzπdowi Gminy w Rychtalu.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i ma
zastosowanie do podatku naleønego od 1 stycznia 2002 roku.

Przewodniczπcy
Rady Gminy Rychtal
(ñ) Ryszard Skiba
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Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXVII/143/2001
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Rady Gminy Rychtal
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W OKREåLONYCH W ß1 UST. 4 DO UCHWA£Y
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

nie mniej niż

1
12
13
14
15
15
17
19
21
23
25
23
25
27
29
31

Stawka podatku (w złotych)
oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
inne systemy zawieszenia
mniej niż
pneumatycznym lub
osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równoważne
stawka podatkowa (w
stawka podatkowa (w
złotych)
złotych)
2
3
4
Dwie osie
13
800
900
14
900
1.000
15
1.100
1.200
18
1.300
1.400
Trzy osie
17
1.400
1.500
19
1.500
1.600
21
1.700
1.800
23
1.800
1.900
25
1.900
2.000
26
2.000
2.100
Cztery osi i więcej
25
1.500
1.600
27
1.700
1.800
29
1.800
1.900
31
2.050
2.150
32
2.190
2.290

Za≥πcznik Nr 2
do Uchwa≥y Nr XXVII/143/2001
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Rady Gminy Rychtal
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W OKREåLONYCH W ß1 UST. 6 DO UCHWA£Y
Masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy
+ naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25
31

18
25
31
40

36
40

40
44

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
stawka podatkowa (w
złotych)
3
Dwie osie
1.300
1.500
1.600
1.700
Trzy osie
1.700
2.190

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
stawka podatkowa (w
złotych)
4
1.400
1.600
1.700
1.770
1.770
2.290
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Za≥πcznik Nr 3
do Uchwa≥y Nr XXVII/143/2001
z dnia 28 grudnia 2001 r.
Rady Gminy Rychtal
STAWKI PODATKOWE DLA POJAZD”W OKREåLONYCH W ß1 UST. 8 DO UCHWA£Y
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu
pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w
tonach)

nie mniej niż

mniej niż

1

2

12
18
25

18
25
31

23
28
33
38

28
33
38
44

36
38

38
44

Minimalna stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie jezdne) z
zawieszeniem
pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym
za równoważne
stawka podatkowa (w
złotych)
3
Jedna oś
500
600
800
Dwie osie
650
1.100
1.300
1.670
Trzy osie
1.300
1.700

inne systemy zawieszenia
osi jezdnych
stawka podatkowa (w
złotych)
4
600
700
800
750
1.200
1.400
1.770
1.400
1.770
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UCHWA£A Nr XL/464/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 listopada 2001 r.
w sprawie ustalenia zmiany miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej
dzia≥kÍ po≥oøonπ w £owÍcinie przy ul. Szkolnej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 26/2 ñ pow. zmiany 0,4500 ha zmiana
przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. Nr 15
z 1999 r. ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzπdzie gminnym (Dz.U. Nr 13
z 1996 r. poz. 74 z pÛün. zm.) oraz na podstawie uchwa≥y Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu Nr IX/62/99 z dnia 27 kwietnia 1999 r.
w sprawie przystπpienia do sporzπdzenia zmiany miejscowego
planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz obejmujπcej dzia≥kÍ po≥oøonπ w £owÍcinie przy ul. Szkolnej i oznaczonπ numerem geodezyjnym 26/2 zmiana przeznaczenia z upraw polowych na zabudowÍ mieszkaniowπ jednorodzinnπ ñ pow. zmiany 0,45 ha Rada Miejska uchwala co
nastÍpuje:

ß1
1. Uchwala siÍ zmianÍ miejscowego planu ogÛlnego zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz (zatwierdzonego
uchwa≥π Nr XL/14/234/94 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu
z dnia 21 lutego 1995 r., og≥oszonπ w Dzienniku UrzÍdowym
WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 4, poz. 42), dla terenÛw wsi
£owÍcin, dzia≥ka nr ewid. 26/2, obejmujπ ustalenia zawarte
w niniejszej uchwale.
2. Integralnπ czÍúciπ niniejszej uchwa≥y jest uszczegÛ≥awiajπcy
rysunek dyspozycji przestrzennych, w skali 1:500, stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.
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I. PRZEPISY OG”LNE

II. PRZEPISY SZCZEG”£OWE

ß2
1. Zmiana planu obejmuje tereny, ktÛre zgodnie z obowiπzujπcym planem gminy wymienionym w ß1 niniejszej uchwa≥y,
by≥y przeznaczone pod uprawy polowe.
2. Uchwala siÍ zmianÍ przeznaczenia dzia≥ki 26/6, po≥oøonπ
we wsi £owÍcin, o powierzchni 0,4500 ha, z przeznaczenia
pod uprawy polowe na rzecz zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, oznaczone symbolem MN na za≥πczniku Nr
1 do niniejszej uchwa≥y.
3. NastÍpujπce oznaczenia graficzne zawarte na za≥πczniku sπ
obowiπzujπcymi ustaleniami planu:
a) granica zatwierdzenia planu,
b) linie rozgraniczenia terenu o rÛønym sposobie uøytkowania ñ obowiπzujπce,
c) frontowa nieprzekraczalna linia zabudowy.

ß5
Na dzia≥ce nr ewid. 26/2 ustala siÍ nastÍpujπce zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zabudowa mieszkaniowa wy≥πcznie jednorodzinna w formie
zabudowy wolnostojπcej,
2) ustala siÍ wysokoúÊ budynkÛw mieszkalnych do 2 kondygnacji (w tym poddasze uøytkowe) z moøliwoúciπ podpiwniczenia, uzaleønionπ od badaÒ szczegÛ≥owych gruntu, lecz z
piwnicami wyniesionymi nie wiÍcej niø 1,5 m ponad istniejπcy poziom terenu,
3) ustala siÍ maksymalnπ powierzchniÍ zabudowy projektowych dzia≥ek nie wiÍcej niø 30% ich powierzchni, uwzglÍdniajπc wszystkie obiekty budowlane,
4) pozosta≥a czÍúÊ dzia≥ki powinna byÊ wykorzystana na urzπdzenie zieleni o charakterze rekreacyjnym i ogrodowym,
5) zaleca siÍ realizacjÍ zabudowy z dachem dwu- lub wielospadowym,
6) przy dachach dwu- lub wielospadowych ustala siÍ obowiπzek
stosowania po≥aci o kπcie nachylenia 35∞ do 50∞,
7) dopuszcza siÍ realizacjÍ garaøy wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego,
8) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy wolnostojπcych w
strefach zabudowy danego obszaru i w sposÛb nie kolidujπcy
dla uøytkownikÛw terenÛw sπsiednich,
9) dopuszcza siÍ moøliwoúÊ realizacji garaøy zbliüniaczonych
pod warunkiem jednoczesnej realizacji obiektu,
10)powierzchnia zabudowy garaøy wolnostojπcych lub przybudowanych powinna wynosiÊ maksymalnie 25 m2 dla obiektu
jednostanowiskowego o wysokoúci pomieszczenia nie wiÍkszej niø 2,50 m,
11)zakazuje siÍ wykorzystania garaøy dla innych celÛw, kolidujπcych z podstawowπ funkcjπ terenu,
12)wyklucza siÍ moøliwoúÊ realizacji budynkÛw gospodarczych,
13)ustala siÍ nieprzekraczalnπ liniÍ zabudowy w odleg≥oúci
odpowiednio 6,50 m i 5,00 m od linii rozgraniczajπcych ulic,
zgodnie z rysunkiem planu,
14)ustala siÍ koniecznoúÊ úwiadczenia powierzchniowego na
rzecz poszerzenia pasa drogowego ulicy Szkolnej, zgodnie z
rysunkiem ñ 1,5 m wzd≥uø istniejπcej granicy dzia≥ki,
15)zak≥ada siÍ koniecznoúÊ doprowadzenia wszelkich niezbÍdnych i dostÍpnych mediÛw oraz odprowadzenia i utylizacji
úciekÛw na warunkach gwarantujπcych wysoki standard
øycia mieszkaÒcÛw oraz ochronÍ úrodowiska przyrodniczego,
16)dopuszcza siÍ stosowanie szczelnych zbiornikÛw bezodp≥ywowych,
17)do celÛw grzewczych i technologicznych nie naleøy stosowaÊ paliw sta≥ych.

ß3
1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest
wyznaczenie nowej funkcji dla terenu objÍtego zmianπ, z
dotychczasowego przeznaczenia pod uprawy polowe na
rzecz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2. Celem regulacji zawartej w ustaleniach planu jest rÛwnieø
uúciúlenie warunkÛw zabudowy dla obiektÛw stanowiπcych
realizacjÍ podstawowej funkcji terenu.
3. Cele wymienione w ust. 1 i 2 zrealizowano przy minimalizacji
wzajemnych konfliktÛw i optymalizacji korzyúci wynikajπcych ze wspÛlnych dzia≥aÒ w≥adz samorzπdowych gminy i jej
mieszkaÒcÛw.
4. Celem regulacji okreúlonych w pkt 1 jest rÛwnieø okreúlenie
zasad obs≥ugi komunikacyjnej i uzbrojenia terenu dla zagwarantowania odpowiednich warunkÛw jego uøytkowania, przy
uwzglÍdnieniu ochrony istniejπcego sk≥adu úrodowiska przyrodniczego.
ß4
IlekroÊ w dalszych przepisach niniejszej uchwa≥y jest mowa o:
1) planie gminy ñ naleøy przez to rozumieÊ ustalenia planu, o
ktÛrych mowa w ß1 uchwa≥y, o ile z treúci przepisu nie
wynika inaczej,
2) uchwale ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í Rady
Miejskiej w SwarzÍdzu, o ile z treúci przepisu nie wynika
inaczej,
3) zabudowie mieszkaniowej ñ naleøy przez to rozumieÊ tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dla ktÛrych zasady
zabudowy i uøytkowania okreúli niniejsza uchwa≥a,
4) rysunku zmiany planu ñ naleøy przez to rozumieÊ rysunek
planu w skali 1:500, przedstawiajπcy w sposÛb graficzny
ustalenia niniejszej uchwa≥y,
5) frontowej nie przekraczajπcej linii zabudowy ñ naleøy przez
to rozumieÊ linie okreúlajπcπ minimalnπ odleg≥oúÊ zabudowy
od granicy dzia≥ki,
6) obszarze úwiadczeÒ ñ naleøy przez to rozumieÊ czÍúÊ powierzchni dzia≥ki, ktÛra powinna byÊ przeznaczona pod pas
drogowy ulicy (ul. Szkolna), jako przestrzeni publicznej wraz
z uzbrojeniem podziemnym.

III. PRZEPISY KO—COWE
ß6
Zgodnie z ustawπ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntÛw
rolnych i leúnych (Dz.U. Nr 16 poz. 78 ze zm.) dla wyøej
wymienionego terenu, w areale w≥πczonym do niniejszej zmiany
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planu, nie jest wymagana zgoda na zmianÍ przeznaczenia
gruntÛw rolniczych na cele nierolnicze.

ß9
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy SwarzÍdz.

ß7
Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym ustala siÍ stawkÍ procentowπ s≥uøπcπ naliczeniu op≥aty,
o ktÛrej mowa w art. 26 ust. 3 ustawy. Stawka wynosi 30%.

ß10
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od daty og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß8
Traci moc miejscowy plan ogÛlny zagospodarowania przestrzennego gminy SwarzÍdz zatwierdzony Uchwa≥π Nr XL/234/94
Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 21 lutego 1995 roku,
og≥oszona w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa PoznaÒskiego Nr 4, poz. 42 z czÍúci sprzecznej z ustaleniami uchwa≥y.

Przewodniczy
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XLI/465/2001 RADY MIEJSKIEJ W SWARZ DZU
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i op≥atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 31 z pÛüniejszymi zmianami), w zwiπzku z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzπdzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z pÛüniejszymi
zmianami) Rada Miejska w SwarzÍdzu uchwala co nastÍpuje:
ß1
Okreúla siÍ wysokoúÊ stawek podatku od úrodkÛw transportowych:
1. Od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej pojazdu:
a) od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
550,00,
b) powyøej 5,5 ton do 9 ton w≥πcznie
840,00,
c) powyøej 9 ton a poniøej 12 ton
990,00,
2. Od samochodÛw ciÍøarowych z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne o dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.140,00,
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.000,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.350,00,
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.190,00,
c) rÛwnej lub wyøszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi cztery i wiÍcej
1.830,00,
3. Od samochodÛw ciÍøarowych z innym systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton, a mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.360,00,

ñ o liczbie osi ñ trzy
1.200,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton, a mniejszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.620,00,
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
1.420,00,
c) rÛwnej lub wyøszej niø 26 ton:
ñ o liczbie osi ñ cztery i wiÍcej
2.200,00,
4. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) od 3,5 tony i poniøej 5,5 ton
700,00,
b) od 5,5 tony i poniøej 9 ton
980,00,
c) od 9 ton o poniøej 12 ton
1.120,00,
5. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ z zawieszeniem
pneumatycznym lub z zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne, o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.420,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton do 36 ton w≥πcznie
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.600,00,
ci wyøszej niø 36 ton
ñ o liczbie osi ñ dwie
2.060,00,
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.830,00,
6. Od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych
do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ, z innym
systemem zawieszenia osi jezdnych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.700,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton do 36 ton w≥πcznie:
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ñ o liczbie osi ñ dwie
1.770,00,
c) wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
2.260,00,
ñ o liczbie osi ñ trzy
2.210,00,
7. Od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym
posiadajπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej
12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z dzia≥alnoúciπ
rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
720,00,
8. Od przyczep lub naczep z zawieszeniem pneumatycznym lub
zawieszeniem uznanym za rÛwnowaøne o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
840,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton do 36 ton w≥πcznie:
ñ o liczbie osi ñ jedna
980,00,
ñ o liczbie osi ñ dwie
880,00,
c) wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.360,00,
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.320,00,
9. Od przyczepy lub naczepy z innym systemem zawieszenia osi
jezdnych o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw:
a) rÛwnej lub wyøszej niø 12 ton i mniejszej niø 18 ton:
ñ o liczbie osi ñ jedna
1.000,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 18 ton do 36 ton w≥πcznie:
ñ o liczbie osi ñjedna
1.180,00,
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.160,00,
c) wyøszej niø 36 ton:
ñ o liczbie osi ñ dwie
1.630,00,
ñ o liczbie osi ñ trzy
1.470,00,
10. Od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniej niø 30 miejsc
1.120,00,
b) rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.600,00.
ß2
1. Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 4, 7 i 10 wyprodukowanych przed 1990 r. stawki podatku zwiÍksza siÍ i
okreúla siÍ w wysokoúci:
a) od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
ñ od 3,5 tony do 5,5 ton w≥πcznie
600,00,
ñ od 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
920,00,
ñ od 9 ton do poniøej 12 ton
1.090,00,
b) od ciπgnika siod≥owego lub balastowego przystosowanego do uøywania ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5
tony i poniøej 12 ton:
ñ od 3,5 tony i poniøej 5,5 tony
770,00,
ñ od 5,5 tony i poniøej 9 ton
1.080,00,
ñ od 9 ton i poniøej 12 ton
1.230,00,
c) od przyczep i naczep, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiadajπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton i poniøej 12 ton
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z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie dzia≥alnoúciπ rolniczπ
prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
790,00,
d) od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
ñ mniej niø 30 miejsc
1.230,00,
ñ rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.760,00,
2. Dla pojazdÛw okreúlonych w ß1 pkt 1, 4, 7 i 10 posiadajπcych katalizatory stawki podatku zmniejsza siÍ i okreúla w
wysokoúci:
a) od samochodÛw ciÍøarowych o dopuszczalnej masie
ca≥kowitej pojazdu:
ñ od 3,5 tony do 5,5 tony w≥πcznie
500,00,
ñ powyøej 5,5 tony do 9 ton w≥πcznie
760,00,
ñ powyøej 9 ton, a poniøej 12 ton
890,00,
b) od ciπgnikÛw siod≥owych i balastowych przystosowanych do ≥πcznie z naczepπ lub przyczepπ o dopuszczalnej
masie ca≥kowitej zespo≥u pojazdÛw od 3,5 tony i poniøej
12 ton:
ñ od 3,5 tony i poniøej 5,5 ton
630,00,
ñ od 5,5 tony i poniøej 9 ton
880,00,
ñ od 9 ton i poniøej 12 ton
1.000,00,
c) od przyczepy i naczepy, ktÛre ≥πcznie z pojazdem silnikowym posiada jπ dopuszczalnπ masÍ ca≥kowitπ od 7 ton
i poniøej 12 ton, z wyjπtkiem zwiπzanych wy≥πcznie z
dzia≥alnoúciπ rolniczπ prowadzonπ przez podatnika podatku rolnego:
ñ od 7 ton i poniøej 12 ton
650,00,
d) od autobusÛw w zaleønoúci od liczby miejsc do siedzenia:
ñ mniej niø 30 miejsc
1.000,00,
ñ rÛwnej lub wyøszej niø 30 miejsc
1.440,00.
ß3
Uchyla siÍ uchwa≥Í Nr XXXIX/450/2001 Rady Miejskiej w
SwarzÍdzu z dnia 9 listopada 2001 r. ñ w sprawie okreúlenia
wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw transportowych oraz
uchwa≥Í Nr XL/452/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia
28 listopada 2001 r. ñ w sprawie zmiany uchwa≥y Rady
Miejskiej Nr XXXIX/450/2001 z dnia 9 1istopada 2001 r. w
sprawie okreúlenia wysokoúci stawek podatku od úrodkÛw
transportowych.
ß4
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Gminy.
ß5
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od dnia og≥oszenia
w Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego i dotyczy roku podatkowego 2002.
Przewodniczπca
Rady Miejskiej
(ñ) mgr Anna Tomicka
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UCHWA£A Nr XXXII/256/01 RADY POWIATU KOåCIA—SKIEGO
z dnia 30 paüdziernika 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych w powiecie koúciaÒskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr91, poz. 578 z pÛün. zm.),
art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeúnia
1991 r. o systemie oúwiaty (tekst jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z pÛün.zm.) oraz art. 2 ust. 3 i art. 10a ustawy z dnia
8 stycznia 1999 r.ñ przepisy prowadzπce reformÍ ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96 z pÛün. zm.) Rada Powiatu KoúciaÒskiego uchwala co nastÍpuje:

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu KoúciaÒskiego.
ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie z dniem podjÍcia z mocπ obowiπzujπcπ od 1 wrzeúnia 2002.

ß1
Ustala siÍ plan sieci publicznych szkÛl ponadgimnazjalnych w
powiecie koúciaÒskim, stanowiπcy za≥πcznik do uchwa≥y.

Wiceprzewodniczπcy Rady
(ñ) Krzysztof Ruszkiewicz

Za≥πcznik Nr 1
do Uchwa≥y Nr XXXII/256/01
Rady Powiatu KoúciaÒskiego
z dnia 30 paüdziernika 2001 r.
SIE∆ PUBLICZNA SZK”£ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KOåCIA—SKIM
Lp.
1

2

3

4

5

6

Obecna szkoła
Liceum Ogólnokształcące w Śmiglu
ul. Mickiewicza 2
64-030 Śmigiel
Zespół Szkół zawodowych w Nietążkowie
ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
Zespół Szkół Zawodowych im. Franciszka
Ratajczaka w Kościanie
ul. Wielichowska 43a
64-000 Kościan
Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
ul. Konopnickiej 1
64-000 Kościan
Liceum Ogólnokształcące
im. Oskara Kolberga w Kościanie
Al. Kościuszki 3
64-000 Kościan
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
w Krzywiniu
ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Krzywiniu
64-010 Krzywiń.

Nowa szkoła
Liceum Profilowane w Śmiglu
ul. Mickiewicza 2
64-030 Śmigiel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nietążkowie
ul. Dudycza 4
64-030 Śmigiel
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Franciszka Ratajczaka w Kościanie
ul. Wielichowska 43a
64-000 Kościan
Zespół Szkół Specjalnych w Kościanie
ul. Konopnickiej 1
64-000 Kościan
I Liceum Profilowane
im. Oskara Kolberga w Kościanie
Al. Kościuszki 3
64-000 Kościan
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu
ul. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Krzywiniu
64-010 Krzywiń.
Wiceprzewodniczπcy Rady
(ñ) Krzysztof Ruszkiewicz
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UCHWA£A Nr XXXII/126/01 RADY POWIATU W OSTRZESZOWIE
z dnia 27 wrzeúnia 2001 r.
STATUT POWIATU OSTRZESZOWSKIEGO
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji oraz art. 12 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzπdzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) Rada Powiatu w Ostrzeszowie
stanowi, co nastÍpuje:

5) Gmina DoruchÛw,
6) Gmina Kobyla GÛra,
7) Gmina Kraszewice.
2. Terytorium Powiatu po≥oøone jest na terenie WojewÛdztwa
Wielkopolskiego.

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogÛlne

ß4
Siedzibπ organÛw Powiatu i Starostwa jest miasto OstrzeszÛw.

ß1
Uchwa≥a okreúla:
1) ustrÛj Powiatu Ostrzeszowskiego,
2) organizacjÍ wewnÍtrznπ oraz tryb pracy Rady Powiatu w
Ostrzeszowie, komisji Rady Powiatu w Ostrzeszowie, Zarzπdu Powiatu w Ostrzeszowie,
3) zasady tworzenia klubÛw radnych Powiatu w Ostrzeszowie,
4) zasady dostÍpu do dokumentÛw Rady, jej komisji i Zarzπdu
Powiatu w Ostrzeszowie oraz korzystania z nich.

ß5
1. Herbem Powiatu jest: wizerunek g≥owy or≥a bia≥ego ze z≥otπ
koronπ, zwrÛconej w prawo, wokÛ≥ ktÛrej widnieje siedem
gwiazd w barwie øÛ≥tej, symbolizujπcych siedem gmin powiatu oraz klucze w barwie øÛ≥tej ñ symbol starosty.
2. WzÛr herbu Powiatu okreúla za≥πcznik m 1 do statutu.

ß2
IlekroÊ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Powiecie ñ naleøy przez to rozumieÊ Powiat Ostrzeszowski,
2) Radzie ñ naleøy przez to rozumieÊ RadÍ Powiatu w Ostrzeszowie,
3) Komisji ñ naleøy przez to rozumieÊ komisje Rady Powiatu w
Ostrzeszowie,
4) Komisji Rewizyjnej ñ naleøy przez to rozumieÊ KomisjÍ
Rewizyjnπ Rady Powiatu w Ostrzeszowie,
5) klubach radnych ñ naleøy przez to rozumieÊ kluby radnych
Powiatu Ostrzeszowskiego,
6) Zarzπdzie ñ naleøy przez to rozumieÊ Zarzπd Powiatu w
Ostrzeszowie,
7) Starostwie ñ naleøy przez to rozumieÊ Starostwo Powiatowe
w Ostrzeszowie,
8) Biurze Rady ñ naleøy przez to rozumieÊ Biuro Rady Powiatu,
bÍdπce komÛrkπ organizacyjnπ Wydzia≥u Organizacyjnego
Starostwa Powiatowego w Ostrzeszowie,
9) Statucie ñ naleøy przez to rozumieÊ niniejszπ uchwa≥Í.

ROZDZIA£ II
Powiat
ß3
1. Powiat stanowi lokalnπ wspÛlnotÍ samorzπdowπ mieszkaÒcÛw nastÍpujπcych miast i gmin:
1) Miasto i gmina OstrzeszÛw,
2) Miasto i gmina GrabÛw nad Prosnπ,
3) Miasto i gmina Mikstat
4) Gmina CzajkÛw,

ß6
1. Flaga Powiatu przedstawia kolejno barwy powiatu: niebieski,
øÛ≥ty, niebieski, u≥oøone w trzech poziomych pasach z
herbem powiatu umieszczonym centralnie w úrodkowym
øÛ≥tym pasie.
2. WzÛr flagi Powiatu okreúla za≥πcznik nr 2 do statutu.

ROZDZIA£ III
Organizacja wewnÍtrzna Rady
ß7
Ustawowy sk≥ad Rady wynosi 18 radnych, z zastrzeøeniem ß128
pkt 1.
ß8
1. Rada dzia≥a:
1) na sesjach,
2) poprzez swoje komisje,
3) przez Zarzπd wykonujπcy jej uchwa≥y.
2. Zarzπd i komisje Rady pozostajπ pod kontrolπ Rady, ktÛrej
sk≥adajπ sprawozdania ze swojej dzia≥alnoúci.
ß9
Radni wybierajπ ze swego grona:
1) Przewodniczπcego,
2) dwÛch Wiceprzewodniczπcych,
3) KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) komisje sta≥e, wymienione w Statucie,
5) doraüne komisje do okreúlonych zadaÒ.
ß10
1. OprÛcz Komisji Rewizyjnej Rada powo≥uje nastÍpujπce sta≥e
komisje:
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1)
2)
3)
4)

FinansÛw Powiatu,
Mienia Powiatu,
Oúwiaty, Kultury i Sportu,
Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Ochrony årodowiska i Promocji Powiatu,
5) Spraw Publicznych,
6) Zdrowia i Pomocy Spo≥ecznej.
2. Radny moøe byÊ cz≥onkiem najwyøej trzech komisji sta≥ych.
ß11
W czasie trwania kadencji Rada moøe powo≥aÊ doraüne komisje
do wykonywania okreúlonych zadaÒ, okreúlajπc ich sk≥ad i zakres
dzia≥ania.
ß12
Przewodniczπcy Rady organizuje pracÍ Rady i prowadzi jej
obrady.
ß13
Wyboru Przewodniczπcego i Wiceprzewodniczπcych dokonuje
Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
ß14
Przewodniczπcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoúci w≥aúciwy Wiceprzewodniczπcy, w szczegÛlnoúci:
1) zwo≥uje sesje Rady,
2) przewodniczy obradom,
3) sprawuje policjÍ sesyjnπ,
4) kieruje obs≥ugπ kancelaryjnπ posiedzeÒ Rady,
5) zarzπdza i przeprowadza g≥osowanie nad projektami uchwa≥,
6) podpisuje uchwa≥y rady,
7) czuwa nad zapewnieniem warunkÛw niezbÍdnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.
ß15
W przypadku odwo≥ania z funkcji bπdü wygaúniÍcia mandatu
Przewodniczπcego lub jednego z Wiceprzewodniczπcych Rady
przed up≥ywem kadencji, Rada na swej najbliøszej sesji dokona
wyboru na wakujπce stanowisko.
ß16
1. Przewodniczπcy, oprÛcz uprawnieÒ przewidzianych w ß14
Statutu, jest upowaøniony do reprezentowania Rady na
zewnπtrz.
2. Rada, na wniosek Przewodniczπcego, moøe upowaøniÊ w
drodze uchwa≥y innπ, niø Przewodniczπcy, osobÍ do reprezentowania jej na zewnπtrz.
3. W zakresie, o jakim mowa w ust. 1, Przewodniczπcy moøe
dzia≥aÊ przez pe≥nomocnika.
ß17
W razie wakatu na stanowisku Przewodniczπcego, do obowiπzkÛw Wiceprzewodniczπcego naleøy wykonywanie zadaÒ zastrzeøonych przez ustawÍ lub Statut dla Przewodniczπcego Rady
Powiatu w Ostrzeszowie.
ß18
Pod nieobecnoúÊ Przewodniczπcego jego zadania wykonuje
wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczπcy.
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ß19
W razie jednoczesnego wakatu na stanowiskach Przewodniczπcego oraz Wiceprzewodniczπcego Rady, do kolejnych Wiceprzewodniczπcych ß17 stosuje siÍ odpowiednio.
ß20
1. Przewodniczπcy oraz Wiceprzewodniczπcy Rady koordynujπ
z ramienia Rady prace komisji Rady.
2. Podzia≥u zadaÒ w zakresie, o jakim mowa w ust. 1 dokonuje
Przewodniczπcy Rady.
ß21
Obs≥ugÍ Rady i jej organÛw zapewnia Biuro Rady, wchodzπce
w sk≥ad Wydzia≥u Organizacyjnego Starostwa.

ROZDZIA£ IV
Tryb pracy Rady
1. Sesje Rady
ß22
1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa≥
sprawy naleøπce do jej kompetencji, okreúlone w ustawie o
samorzπdzie powiatowym oraz w innych ustawach, a takøe
w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. OprÛcz uchwa≥ Rada moøe podejmowaÊ:
1) postanowienia proceduralne,
2) deklaracje ñ zawierajπce samozobowiπzanie siÍ do okreúlonego postÍpowania,
3) stanowiska ñzawierajπce oúwiadczenia w okreúlonej sprawie,
4) apele ñ zawierajπce formalnie niewiπøπce wezwania
adresatÛw zewnÍtrznych do okreúlonego postÍpowania,
podjÍcia inicjatywy czy zadania,
5) opinie ñ zawierajπce oúwiadczenia wiedzy lub oceny.
3. Do postanowieÒ, deklaracji, oúwiadczeÒ, apeli i opinii nie ma
zastosowania przewidziany w Statucie tryb zg≥aszania inicjatywy uchwa≥odawczej i podejmowania uchwa≥.
ß23
1. Rada odbywa sesje zwyczajne z czÍstotliwoúciπ potrzebnπ
do wykonania zadaÒ Rady, nie rzadziej jednak niø raz na
kwarta≥.
2. Sesjami zwyczajnymi sπ sesje przewidziane w planie pracy
Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi sπ takøe sesje nie przewidziane w
planie, ale zwo≥ane w zwyk≥ym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne sπ zwo≥ywane w przypadkach przewidzianych w ustawie.

2. Przygotowanie sesji
ß24
1. Sesje przygotowuje Przewodniczπcy.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porzπdku obrad,
2) ustalenie czasu i miejsca obrad,
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3) zapewnienie dostarczenia radnym materia≥Ûw, w tym
projektÛw uchwa≥, dotyczπcych poszczegÛlnych punktÛw
porzπdku obrad.
Sesje zwo≥uje Przewodniczπcy Rady, lub z jego upowaønienia ñ jeden z Wiceprzewodniczπcych.
O terminie, miejscu i porzπdku obrad sesyjnych powiadamia
siÍ radnych najpÛüniej na 7 dni przed terminem obrad,
listownie lub winny skuteczny sposÛb.
Powiadomienie wraz z materia≥ami dotyczπcymi sesji poúwiÍconej uchwaleniu budøetu i sprawozdania z wykonania budøetu przesy≥a siÍ radnym najpÛüniej na 14 dni przed sesjπ.
W razie niedotrzymania terminÛw, o jakich mowa w ustÍpie
4 i 5 Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o odroczeniu sesji i wyznaczyÊ nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji
moøe byÊ zg≥oszony przez radnego tylko na poczπtku obrad,
przed g≥osowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianÍ
porzπdku obrad.
Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady
powinno byÊ podane do publicznej wiadomoúci w sposÛb
zwyczajowo przyjÍty.

ß25
1. Przed kaødπ sesjπ Przewodniczπcy Rady, po zasiÍgniÍciu
opinii Starosty ustala listÍ osÛb zaproszonych na sesjÍ.
2. W sesjach Rady uczestniczπ ñ z g≥osem doradczym ñ nie
bÍdπcy radnymi osoby wchodzπce w sk≥ad Zarzπdu oraz
Sekretarz i Skarbnik Powiatu.
3. Do udzia≥u w sesjach Rady mogπ zostaÊ zobowiπzani kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu, podlegajπcych kontroli Rady.
ß26
Zarzπd obowiπzany jest udzieliÊ Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
ß27
PublicznoúÊ obserwujπca przebieg sesji, zajmuje wyznaczone
dla niej miejsca.
ß28
Wy≥πczenie jawnoúci sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach powszechnie obowiπzujπcego prawa.
ß29
1. Sesja odbywa siÍ na jednym posiedzeniu.
2. Na wniosek Przewodniczπcego obrad bπdü radnego, Rada
moøe postanowiÊ o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad
w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej
samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 1 Rada
moøe postanowiÊ w szczegÛlnoúci ze wzglÍdu na niemoøliwoúÊ wyczerpania porzπdku obrad lub koniecznoúÊ jego
rozszerzenia, potrzebÍ uzyskania dodatkowych materia≥Ûw
lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemoøliwiajπce Radzie w≥aúciwe obradowanie lub podjÍcie uchwa≥.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych,
ktÛrzy bez usprawiedliwienia opuúcili obrady przed ich zakoÒczeniem, odnotowuje siÍ w protokÛle.
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ß30
1. Kolejne sesje Rady zwo≥ywane sπ w terminach ustalanych
w planie pracy rady lub w terminach okreúlonych przez
Przewodniczπcego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych,
o jakich mowa w ß23 ust. 4.
ß31
1. Rada moøe rozpoczπÊ obrady tylko w obecnoúci co najmniej
po≥owy swego ustawowego sk≥adu.
2. Przewodniczπcy Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu.odbywania posiedzenia Rady spadnie poniøej po≥owy sk≥adu, jednakøe Rada nie moøe wÛwczas
podejmowaÊ uchwa≥.
ß32
1. SesjÍ otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczπcy Rady.
2. W razie nieobecnoúci Przewodniczπcego czynnoúci okreúlone w ust. 1 wykonuje jeden z Wiceprzewodniczπcych Rady,
upowaøniony przez Przewodniczπcego.
3. Rada na wniosek Przewodniczπcego Rady lub radnego moøe
powo≥aÊ spoúrÛd radnych Sekretarza obrad i powierzyÊ mu
prowadzenie listy mÛwcÛw, rejestrowanie zg≥oszonych wnioskÛw, obliczanie wynikÛw g≥osowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynnoúci o podobnym charakterze.
ß33
1. Otwarcie sesji nastÍpuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczπcego Rady formu≥y: ìOtwieram sesjÍ ........... Rady Powiatu w Ostrzeszowieî.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stwierdza na podstawie listy obecnoúci prawomocnoúÊ obrad.
ß34
Po otwarciu sesji Przewodniczπcy Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porzπdku obrad.
ß35
Porzπdek obrad obejmuje w szczegÛlnoúci:
1) przyjÍcie protoko≥u z obrad poprzedniej sesji,
2) informacjÍ Przewodniczπcego Rady o dzia≥aniach podejmowanych w okresie miÍdzysesyjnym,
3) sprawozdanie Przewodniczπcego Zarzπdu o pracach Zarzπdu
w okresie miÍdzysesyjnym, zw≥aszcza z wykonania uchwa≥
Rady,
4) rozpatrzenie projektÛw uchwa≥ lub zajÍcie stanowiska,
5) interpelacje i zapytania radnych,
6) odpowiedzi na interpelacje zg≥oszone na poprzednich sesjach,
7) wolne wnioski i informacje.
ß36
1. Sprawozdanie o jakim mowa w ß35 pkt 3 sk≥ada Starosta
lub cz≥onek Zarzπdu wyznaczony przez Zarzπd.
2. Sprawozdania komisji Rady sk≥adajπ przewodniczπcy komisji
lub sprawozdawcy wyznaczeni przez komisje.
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ß37
1. Interpelacje i zapytania sπ kierowane do Zarzπdu i Starosty.
2. Interpelacje dotyczπ spraw powiatowej wspÛlnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawieraÊ krÛtkie przedstawienie stanu
faktycznego, bÍdπcego jej przedmiotem oraz wynikajπce zeÒ
pytanie (pytania).
4. Interpelacje sk≥ada siÍ ustnie na sesji lub pisemnie w okresie
miÍdzy sesjami, Przewodniczπcemu Rady, Przewodniczπcy
niezw≥ocznie przekazuje interpelacjÍ adresatowi.
5. Odpowiedü na interpelacjÍ jest udzielana ustnie na sesji lub
w formie pisemnej, w terminie 21 dni ñ na rÍce Przewodniczπcego Rady i radnego sk≥adajπcego interpelacjÍ.
Odpowiedzi udzielajπ w≥aúciwe rzeczowo osoby, upowaønione do tego przez Zarzπd, wzglÍdnie przez StarostÍ.
6. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalajπcπ, radny
interpelujπcy moøe zwrÛciÊ siÍ do Przewodniczπcego Rady
o nakazanie niezw≥ocznego uzupe≥nienia odpowiedzi.
7. Przewodniczπcy Rady informuje radnych o z≥oøonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliøszej sesji Rady,
w ramach odrÍbnego punktu porzπdku obrad.
ß38
1. Zapytania sk≥ada siÍ w sprawach aktualnych problemÛw
Powiatu, takøe w celu uzyskania informacji o konkretnym
stanie faktycznym.
2. Zapytania formu≥owane sπ pisemnie na rÍce Przewodniczπcego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady. Jeúli bezpoúrednia
odpowiedü na zapytanie nie jest moøliwa, pytany udziela
odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. Paragraf 37 ust. 5,
6 i 7 stosuje siÍ odpowiednio.
ß39
1. Przewodniczπcy Rady prowadzi obrady wed≥ug ustalonego
porzπdku, otwierajπc i zamykajπc dyskusje nad kaødym
z punktÛw.
2. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu wed≥ug kolejnoúci zg≥oszeÒ, w uzasadnionych przypadkach moøe takøe udzieliÊ
g≥osu poza kolejnoúciπ.
3. Radnemu nie wolno zabieraÊ g≥osu bez udzielenia mu g≥osu
przez Przewodniczπcego Rady.
4. Przewodniczπcy Rady moøe zabieraÊ g≥os w kaødym momencie obrad.
5. Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ g≥osu osobie nie bÍdπcej
radnym.
ß40
1. Przewodniczπcy Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem
obrad, a zw≥aszcza nad zwiÍz≥oúciπ wystπpieÒ radnych oraz
innych osÛb uczestniczπcych w sesji.
2. Przewodniczπcy Rady moøe czyniÊ radnym uwagi dotyczπce
tematu, formy i czasu trwania ich wystπpieÒ, a w szczegÛlnie
uzasadnionych przypadkach przywo≥aÊ mÛwcÍ ìdo rzeczyî.
3. Jeøeli temat lub sposÛb wystπpienia albo zachowania radnego w sposÛb oczywisty zak≥Ûcajπ porzπdek obrad bπdü
uchybiajπ powadze sesji, Przewodniczπcy Rady przywo≥uje
radnego ìdo porzπdkuî, a gdy przywo≥anie nie odnios≥o
skutku moøe odebraÊ mu g≥os, nakazujπc odnotowanie tego
faktu w protokÛle.
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4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje siÍ odpowiednio do osÛb
spoza Rady zaproszonych na sesjÍ i do publicznoúci.
5. Po uprzednim ostrzeøeniu Przewodniczπcy Rady moøe nakazaÊ opuszczenie sali tym osobom spoúrÛd publicznoúci, ktÛre
swoim zachowaniem lub wystπpieniami zak≥Ûcajπ porzπdek
obrad bπdü naruszajπ powagÍ sesji.
ß41
Na wniosek radnego, Przewodniczπcy Rady przyjmuje do protokÛ≥u sesji wystπpienie radnego zg≥oszone na piúmie, lecz nie
wyg≥oszone w toku obrad, informujπc o tym RadÍ.
ß42
1. Przewodniczπcy Rady udziela g≥osu poza kolejnoúciπ w
sprawie wnioskÛw natury formalnej, w szczegÛlnoúci dotyczπcych:
1) stwierdzenia quorum,
2) zmiany porzπdku obrad,
3) ograniczenia czasu wystπpienia dyskutantÛw,
4) zamkniÍcia listy mÛwcÛw lub kandydatÛw,
5) zakoÒczenia dyskusji i podjÍcia uchwa≥y,
6) zarzπdzenia przerwy,
7) odes≥ania projektu uchwa≥y do komisji,
8) przeliczenia g≥osÛw,
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczπcy Rady poddaje pod dyskusjÍ po dopuszczeniu jednego g≥osu ìzaî i jednego g≥osu
ìprzeciwkoî wnioskowi, po czym poddaje sprawÍ pod g≥osowanie.
3. Wniosku okreúlonego w ust. 1 pkt 6 Przewodniczπcy nie
poddaje siÍ pod g≥osowanie, jeúli zostanie on z≥oøony przez
klub radnych lub KomisjÍ.
ß43
1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecnoúci zainteresowanego. Rada moøe jednak postanowiÊ inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadkÛw nieusprawiedliwionej nieobecnoúci zainteresowanego na sesji.
ß44
1. Po wyczerpaniu listy mÛwcÛw, Przewodniczπcy Rady zamyka dyskusjÍ. W razie potrzeby zarzπdza przerwÍ w celu
umoøliwienia w≥aúciwej Komisji lub Zarzπdowi ustosunkowania siÍ do zg≥oszonych w czasie debaty wnioskÛw, a jeúli
zaistnieje taka koniecznoúÊ przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamkniÍciu dyskusji Przewodniczπcy Rady rozpoczyna
procedurÍ g≥osowania.
3. Po rozpoczÍciu procedury g≥osowania, do momentu zarzπdzenia g≥osowania, Przewodniczπcy Rady moøe udzieliÊ radnym g≥osu tylko w celu zg≥oszenia lub uzasadnienia wniosku
formalnego o sposobie lub porzπdku g≥osowania.
ß45
1. Po wyczerpaniu porzπdku obrad Przewodniczπcy Rady koÒczy sesjÍ, wypowiadajπc formu≥Í ìZamykam sesjÍ Rady
Powiatu w Ostrzeszowieî.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakoÒczenia uwaøa siÍ za czas
trwania sesji.
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3. Postanowienie ust. 2 dotyczy takøe sesji, ktÛra objÍ≥a wiÍcej
niø jedno posiedzenie.
ß46
1. Rada jest zwiπzana uchwa≥π od chwili jej podjÍcia.
2. Uchylenie lub zmiana podjÍtej uchwa≥y moøe nastπpiÊ tylko
w drodze odrÍbnej uchwa≥y podjÍtej nie wczeúniej niø na
nastÍpnej sesji.
3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje siÍ w odniesieniu do
oczywistych omy≥ek.
ß47
Do wszystkich osÛb pozostajπcych w miejscu obrad po zakoÒczeniu sesji lub posiedzenia majπ zastosowanie ogÛlne przepisy
porzπdkowe w≥aúciwe dla miejsca, w ktÛrym sesja siÍ odbywa.
ß48
1. Pracownicy Biura Rady w uzgodnieniu z Przewodniczπcym
Rady, sporzπdzajπ z kaødej sesji protokÛ≥.
2. Przebieg sesji nagrywa siÍ na taúmÍ magnetofonowπ, ktÛrπ
przechowuje siÍ do czasu podjÍcia uchwa≥y o jakiej mowa
w ß35 pkt 1.
ß49
1. ProtokÛ≥ z sesji musi wiernie odzwierciedlaÊ jej przebieg.
2. ProtokÛ≥ z sesji powinien w szczegÛlnoúci zawieraÊ:
1) numer, datÍ i miejsce odbywania sesji, godzinÍ jej rozpoczÍcia i zakoÒczenia oraz wskazywaÊ numery uchwa≥,
imiÍ i nazwisko Przewodniczπcego obrad i protokolanta,
2) stwierdzenie prawomocnoúci posiedzenia,
3) imiona i nazwiska nieobecnych cz≥onkÛw Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecnoúci,
4) odnotowanie przyjÍcia protokÛ≥u z poprzedniej sesji,
5) ustalony porzπdek obrad,
6) przebieg obrad, a w szczegÛlnoúci treúÊ wystπpieÒ albo
ich streszczenie, teksty zg≥oszonych, jak rÛwnieø uchwalonych wnioskÛw, a nadto odnotowanie faktÛw zg≥oszenia pisemnych wystπpieÒ,
7) przebieg g≥osowania z wyszczegÛlnieniem liczby g≥osÛw:
ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπcychî oraz g≥osÛw niewaønych,
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrÍbnego
do treúci uchwa≥y,
9) podpis Przewodniczπcego obrad i osoby sporzπdzajπcej
protokÛ≥.
ß50
1. Nie pÛüniej niø na najbliøszej sesji radni mogπ zg≥aszaÊ
poprawki lub uzupe≥nienia do protokÛ≥u, przy czym o ich
uwzglÍdnieniu rozstrzyga Przewodniczπcy Rady po wys≥uchaniu protokolanta i przes≥uchaniu taúmy magnetofonowej
z nagraniem przebiegu sesji.
2. Jeøeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzglÍdniony,
wnioskodawca moøe wnieúÊ sprzeciw do Rady.
3. Rada moøe podjπÊ uchwa≥Í o przyjÍciu protokÛ≥u z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2.
ß51
1. Do protoko≥u do≥πcza siÍ listÍ obecnoúci radnych oraz odrÍbnπ
listÍ zaproszonych goúci, teksty przyjÍtych przez RadÍ uchwa≥,
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usprawiedliwienia osÛb nieobecnych, oúwiadczenia i inne
dokumenty z≥oøone na rÍce Przewodniczπcego Rady.
2. Uchwa≥y Przewodniczπcy Rady dorÍcza Staroúcie najpÛüniej
w ciπgu 4 dni od dnia zakoÒczenia sesji.
3. Wyciπgi z protokÛ≥u z sesji oraz kopie uchwa≥ Przewodniczπcy Rady dorÍcza takøe tym jednostkom organizacyjnym,
ktÛre sπ zobowiπzane do okreúlonych dzia≥aÒ, z dokumentÛw
tych wynikajπcych.
ß52
1. Obs≥ugÍ biurowπ sesji (wysy≥anie zawiadomieÒ, wyciπgÛw z
protoko≥Ûw itp.) sprawujπ pracownicy Biura Rady w uzgodnieniu z Przewodniczπcym Rady.
2. Pracownik, o ktÛrym mowa w ust. 1 podlega w sprawach
merytorycznych Przewodniczπcemu Rady.

3. Uchwa≥y
ß53
1. Uchwa≥y, o jakich mowa w ß22 ust. 1, a takøe deklaracje,
oúwiadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w ß22 ust. 3 sπ
sporzπdzone w formie odrÍbnych dokumentÛw.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowieÒ proceduralnych.
ß54
1. InicjatywÍ uchwa≥odawczπ posiada kaødy z radnych oraz Zarzπd, chyba øe przepisy prawa stanowiπ inaczej.
2. Projekt uchwa≥y powinien okreúlaÊ w szczegÛlnoúci:
1) tytu≥ uchwa≥y,
2) podstawÍ prawnπ,
3) postanowienia merytoryczne,
4) w miarÍ potrzeby okreúlenie ürÛd≥a sfinansowania realizacji uchwa≥y,
5) okreúlenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwa≥y
i z≥oøenia sprawozdania po jej wykonaniu,
6) ustalenie terminu obowiπzywania lub wejúcia w øycie
uchwa≥y.
3. Projekt uchwa≥y powinien byÊ przed≥oøony Radzie wraz z
uzasadnieniem, w ktÛrym naleøy wskazaÊ potrzebÍ podjÍcia
uchwa≥y oraz informacjÍ o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwa≥ sπ opiniowane co do ich zgodnoúci z prawem przez radcÍ prawnego lub adwokata.
ß55
1. IlekroÊ przepisy prawa ustanawiajπ wymÛg dzia≥ania Rady
po zaopiniowaniu jej uchwa≥y, w uzgodnieniu lub w porozumieniu z organami administracji rzπdowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedk≥adany jest
projekt uchwa≥y przyjÍty przez RadÍ.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisÛw
prawa wynika, øe przed≥oøeniu podlega projekt uchwa≥y
Rady, sporzπdzony przez Zarzπd.
ß56
1. Uchwa≥y Rady podpisuje Przewodniczπcy Rady, o ile ustawy
nie stanowiπ inaczej.
2. Przepis ust. 1 stosuje siÍ odpowiednio do Wiceprzewodniczπcego prowadzπcego obrady.
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ß57
Biuro Rady ewidencjonuje orygina≥y uchwa≥ w rejestrze uchwa≥
i przechowuje wraz z protoko≥ami sesji Rady.
2.
4. Procedura g≥osowania
ß58
W g≥osowaniu biorπ udzia≥ wy≥πcznie radni.
ß59
1. G≥osowanie jawne odbywa siÍ przez podniesienie rÍki.
2. G≥osowanie jawne zarzπdza i przeprowadza Przewodniczπcy
obrad, przelicza oddane g≥osy ìzaî, ìprzeciwî i ìwstrzymujπce
siÍî, sumuje je i porÛwnujπc z listπ radnych obecnych na
sesji, wzglÍdnie ze sk≥adem lub ustawowym sk≥adem rady,
nakazuje odnotowanie wynikÛw g≥osowania w protokole
sesji.
3. Do przeliczenia g≥osÛw Przewodniczπcy obrad moøe wyznaczyÊ radnych.
4. Wyniki g≥osowania jawnego og≥asza Przewodniczπcy obrad.
ß60
1. W g≥osowaniu tajnym radni g≥osujπ za pomocπ ponumerowanych kart ostemplowanych pieczÍciπ Rady, przy czym
kaødorazowo Rada ustala sposÛb g≥osowania, a samo g≥osowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wy≥onionym spoúrÛd siebie przewodniczπcym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystπpieniem do g≥osowania
objaúnia sposÛb g≥osowania i przeprowadza je, wyczytujπc
kolejno radnych z listy obecnoúci.
3. Kart do g≥osowania nie moøe byÊ wiÍcej niø radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu g≥osÛw Przewodniczπcy Komisji Skrutacyjnej
odczytuje protokÛ≥, podajπc wynik g≥osowania.
5. Karty z oddanymi g≥osami i protokÛ≥ g≥osowania stanowiπ
za≥πcznik do protoko≥u sesji.
ß61
1. Przewodniczπcy obrad przed poddaniem wniosku pod g≥osowanie precyzuje i og≥asza Radzie proponowanπ treúÊ wniosku w taki sposÛb, aby jego redakcja by≥a przejrzysta, a
wniosek nie budzi≥ wπtpliwoúci co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy obrad poddaje pod
g≥osowanie wniosek najdalej idπcy, jeúli moøe to wykluczyÊ
potrzebÍ g≥osowania nad pozosta≥ymi wnioskami.
Ewentualny spÛr co do tego, ktÛry z wnioskÛw jest najdalej
idπcy rozstrzyga Przewodniczπcy obrad.
3. W przypadku g≥osowania w sprawie wyborÛw osÛb, Przewodniczπcy obrad przed zamkniÍciem listy kandydatÛw zapytuje kaødego z nich czy zgadza siÍ kandydowaÊ i po
otrzymaniu odpowiedzi twierdzπcej poddaje pod g≥osowanie
zamkniÍcie listy kandydatÛw, a nastÍpnie zarzπdza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat
z≥oøy≥ uprzednio zgodÍ na piúmie.
ß62
1. Jeøeli oprÛcz wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie uchwa≥y w danej sprawie zostanie zg≥oszony wniosek o odrzucenie tego

3.

4.

5.
6.

7.
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wniosku (wnioskÛw), w pierwszej kolejnoúci Rada g≥osuje
nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskÛw) o podjÍcie
uchwa≥y.
G≥osowanie nad poprawkami do poszczegÛlnych paragrafÛw
lub ustÍpÛw projektu uchwa≥y nastÍpuje wed≥ug ich kolejnoúci, z tym, øe w pierwszej kolejnoúci Przewodniczπcy
obrad poddaje pod g≥osowanie te poprawki, ktÛrych przyjÍcie
lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
W przypadku przyjÍcia poprawki wykluczajπcej inne poprawki
do projektu uchwa≥y, poprawek tych nie poddaje siÍ pod g≥osowanie.
W przypadku zg≥oszenia do tego samego fragmentu projektu
uchwa≥y kilku poprawek stosuje siÍ zasadÍ okreúlonπ w ß61
ust. 2.
Przewodniczπcy obrad moøe zarzπdziÊ g≥osowanie ≥πcznie
nad grupπ poprawek do projektu uchwa≥y.
Przewodniczπcy obrad zarzπdza g≥osowanie w ostatniej
kolejnoúci za przyjÍciem uchwa≥y w ca≥oúci ze zmianami
wynikajπcymi z poprawek wniesionych do projektu uchwa≥y.
Przewodniczπcy obrad moøe odroczyÊ g≥osowanie, o jakim
mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy
wskutek przyjÍtych poprawek nie zachodzi sprzecznoúÊ
pomiÍdzy poszczegÛlnymi postanowieniami uchwa≥y.

ß63
1. G≥osowanie zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra uzyska≥a wiÍkszπ liczbÍ
g≥osÛw ìzaî niø ìprzeciwî. G≥osÛw wstrzymujπcych siÍ i niewaønych nie dolicza siÍ do øadnej z grup g≥osujπcych ìzaî
czy ìprzeciwî.
2. Jeøeli celem g≥osowania jest wybÛr jednej z kilku osÛb lub
moøliwoúci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktÛry
oddano liczbÍ g≥osÛw wiÍkszπ od liczby g≥osÛw oddanych na
pozosta≥e.
ß64
1. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ g≥osÛw oznacza, øe
przechodzi wniosek lub oddanych g≥osÛw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujπcych siÍ.
2. G≥osowanie bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za
wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ po≥owÍ ustawowego sk≥adu Rady, a zarazem tej po≥owie najbliøszπ.
3. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy parzystej liczbie g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ
zosta≥o oddanych 50% + 1 waønie oddanych g≥osÛw.
4. BezwzglÍdna wiÍkszoúÊ g≥osÛw przy nieparzystej liczbie
g≥osujπcych zachodzi wÛwczas, gdy za wnioskiem lub kandydaturπ zosta≥a oddana liczba g≥osÛw o 1 wiÍksza od liczby
pozosta≥ych waønie oddanych g≥osÛw.
5. G≥osowanie wiÍkszoúciπ 3/5 g≥osÛw ustawowego sk≥adu
Rady oznacza, øe przechodzi wniosek lub kandydatura, ktÛra
uzyska≥a liczbÍ ca≥kowitπ waønych g≥osÛw oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyøszajπcπ 3/5 ustawowego
sk≥adu Rady, a zarazem tej wielkoúci najbliøszπ.
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5. Radni
ß65
1. Radni potwierdzajπ swojπ obecnoúÊ na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liúcie obecnoúci.
2. Radny w ciπgu 7 dni od daty odbycia siÍ sesji lub posiedzenia
komisji, winien usprawiedliwiÊ swojπ nieobecnoúÊ, sk≥adajπc
stosowne pisemne wyjaúnienia na rÍce Przewodniczπcego
Rady lub przewodniczπcego komisji.
ß66
1. W przypadku notorycznego uchylania siÍ przez radnego od
wykonywania jego obowiπzkÛw, Przewodniczπcy Rady moøe
wnioskowaÊ o udzielenie radnemu upomnienia.
2. Uchwa≥Í w sprawie, o jakiej mowa w ust. 1 Rada podejmuje
po uprzednim umoøliwieniu radnemu z≥oøenia wyjaúnieÒ,
chyba, øe nie okaøe siÍ to moøliwe.
ß67
1. Zarzπd wystawia radnym dokument podpisany przez Przewodniczπcego Rady, w ktÛrym stwierdza siÍ pe≥nienie funkcji
radnego.
2. Radni mogπ zwracaÊ siÍ bezpoúrednio do Rady we wszystkich sprawach zwiπzanych z pe≥nieniem przez nich funkcji
radnego.

6. WspÛlne sesje z radami innych jednostek
samorzπdu terytorialnego
ß68
1. Rada moøe odbywaÊ wspÛlne sesje z radami innych jednostek samorzπdu terytorialnego, a w szczegÛlnoúci z radami
innych powiatÛw, dla rozpatrzenia i rozstrzygniÍcia ich wspÛlnych spraw.
2. WspÛlne sesje organizujπ przewodniczπcy rad zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
3. Zawiadomienie o wspÛlnej sesji podpisujπ wspÛlnie przewodniczπcy lub upowaønieni wiceprzewodniczπcy zainteresowanych jednostek samorzπdu terytorialnego.
ß69
1. Koszty wspÛlnej sesji ponoszπ rÛwnomiernie zainteresowane
jednostki samorzπdu terytorialnego, chyba øe radni uczestniczπcy we wspÛlnej sesji postanowiπ inaczej.
2. Przebieg wspÛlnych obrad moøe byÊ uregulowany wspÛlnym
regulaminem uchwalonym przed przystπpieniem do obrad.

ROZDZIA£ V
Zasady i tryb dzia≥ania Komisji Rewizyjnej
i pozosta≥ych komisji Rady
1. Organizacja Komisji Rewizyjnej
ß70
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada siÍ z Przewodniczπcego, dwÛch Wiceprzewodniczπcych oraz pozosta≥ych cz≥onkÛw w liczbie dwÛch.
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2. Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej wybiera Rada.
3. Wiceprzewodniczπcych Komisji Rewizyjnej wybiera Komisja
Rewizyjna na wniosek Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß71
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej organizuje pracÍ Komisji
Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecnoúci
Przewodniczπcego lub niemoønoúci dzia≥ania, jego zadania wykonuje wyznaczony przez niego Wiceprzewodniczπcy.
ß72
1. Cz≥onkowie Komisji Rewizyjnej podlegajπ wy≥πczeniu od
udzia≥u w jej dzia≥aniach, w sprawach, w ktÛrych moøe powstaÊ podejrzenie o ich stronniczoúÊ lub interesownoúÊ.
2. W sprawie wy≥πczenia Wiceprzewodniczπcego Komisji Rewizyjnej oraz poszczegÛlnych cz≥onkÛw decyduje pisemnie
Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej.
3. O wy≥πczeniu Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej decyduje
Rada.
4. Wy≥πczony cz≥onek Komisji Rewizyjnej moøe odwo≥aÊ siÍ na
piúmie od decyzji o wy≥πczeniu do Rady ñ w terminie 7 dni
od daty powziÍcia wiadomoúci o treúci tej decyzji.
ß73
1. Komisja Rewizyjna kontroluje dzia≥alnoúÊ Zarzπdu i powiatowych jednostek organizacyjnych pod wzglÍdem:
1) legalnoúci,
2) gospodarnoúci,
3) rzetelnoúci,
4) celowoúci,
oraz zgodnoúci dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczegÛlnoúci gospodarkÍ finansowπ kontrolowanych podmiotÛw, w tym wykonanie budøetu
Powiatu.
ß74
Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie
Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwa≥ach Rady.
ß75
Komisja Rewizyjna przeprowadza nastÍpujπce rodzaje kontroli:
1) kompleksowe ñ obejmujπce ca≥oúÊ dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespÛ≥ dzia≥aÒ tego podmiotu,
2) problemowe ñ obejmujπce wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu,
stanowiπce niewielki fragment w jego dzia≥alnoúci,
3) sprawdzajπce ñ podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki
poprzedniej kontroli zosta≥y uwzglÍdnione w toku postÍpowania danego podmiotu.
ß76
1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w
zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez
RadÍ.
2. Rada moøe podjπÊ decyzjÍ w sprawie przeprowadzenia
kontroli kompleksowej nie objÍtej planem, o jakim mowa w
ust. 1.
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ß77
Kontrola kompleksowa nie powinna trwaÊ d≥uøej niø 30 dni
roboczych, a kontrole problemowa i sprawdzajπca ñ d≥uøej niø
20 dni roboczych.
ß78
1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegajπ zamierzenia przed
ich zrealizowaniem, a w szczegÛlnoúci projekty dokumentÛw
majπcych stanowiÊ podstawÍ okreúlonych dzia≥aÒ (kontrola
wstÍpna).
2. Rada moøe nakazaÊ Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a takøe
przerwanie kontroli lub odstπpienie od poszczegÛlnych czynnoúci kontrolnych.
3. Rada moøe nakazaÊ rozszerzenie lub zawÍøenie zakresu i
przedmiotu kontroli.
4. Uchwa≥y Rady, o ktÛrych mowa w ust. 2-3 wykonywane sπ
niezw≥ocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiπzana do przeprowadzenia
kontroli w kaødym przypadku podjÍcia takiej decyzji przez
RadÍ. Dotyczy to zarÛwno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzajπcych.
ß79
1. PostÍpowanie kontrolne przeprowadza siÍ w sposÛb umoøliwiajπcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w
zakresie dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego
udokumentowanie i ocenÍ kontrolowanej dzia≥alnoúci wed≥ug kryteriÛw ustalonych w ß73 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala siÍ na podstawie dowodÛw zebranych
w toku postÍpowania kontrolnego.
3. Jako dowÛd moøe byÊ wykorzystane wszystko, co nie jest
sprzeczne z prawem. Jako dowody mogπ byÊ wykorzystane
w szczegÛlnoúci: dokumenty, wyniki oglÍdzin, zeznania úwiadkÛw, opinie bieg≥ych oraz pisemne wyjaúnienia i oúwiadczenia
kontrolowanych.

3. Tryb kontroli
ß80
1. Kontroli kompleksowych dokonujπ w imieniu Komisji Rewizyjnej zespo≥y kontrolne sk≥adajπce siÍ co najmniej z dwÛch
cz≥onkÛw Komisji.
2. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej wyznacza na piúmie kierownika zespo≥u kontrolnego, ktÛry dokonuje podzia≥u czynnoúci pomiÍdzy kontrolujπcych.
3. Kontrole problemowe i sprawdzajπce mogπ byÊ przeprowadzane przez jednego cz≥onka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole przeprowadzane sπ na podstawie pisemnego upowaønienia wydanego przez Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej, okreúlajπcego kontrolowany podmiot, zakres kontroli
oraz osoby (osobÍ) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujπcy obowiπzani sπ przed przystπpieniem do czynnoúci
kontrolnych okazaÊ kierownikowi kontrolowanego podmiotu
upowaønienia, o ktÛrych mowa w ust. 4 oraz dowÛd osobisty.
6. W przypadkach nie cierpiπcych zw≥oki Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje niezw≥ocznie posiedzenie Komisji
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Rewizyjnej, w celu natychmiastowego podjÍcia kontroli problemowej.
ß81
1. W razie powziÍcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia
pope≥nienia przestÍpstwa, kontrolujπcy niezw≥ocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i StarostÍ,
wskazujπc dowody uzasadniajπce zawiadomienie.
2. Jeøeli podejrzenie dotyczy osoby Starosty, kontrolujπcy zawiadamia o tym Przewodniczπcego Rady.
ß82
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest zapewniÊ warunki i úrodki dla prawid≥owego przeprowadzenia
kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest w
szczegÛlnoúci przedk≥adaÊ, na øπdanie kontrolujπcych, dokumenty i materia≥y niezbÍdne do przeprowadzenia kontroli
oraz umoøliwiÊ kontrolujπcym wstÍp do obiektÛw i pomieszczeÒ kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, ktÛry odmÛwi wykonania czynnoúci, o ktÛrych mowa w ust. 1 i 2, obowiπzany jest
do niezw≥ocznego z≥oøenia na rÍce osoby kontrolujπcej
pisemnego wyjaúnienia.
4. Na øπdanie kontrolujπcych, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiπzany jest udzieliÊ ustnych i pisemnych wyjaúnieÒ, takøe w przypadkach innych, niø okreúlone w ust. 3.
ß83
Czynnoúci kontrolne wykonywane sπ w miarÍ moøliwoúci w
dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

4. Protoko≥y kontroli
ß84
1. Kontrolujπcy sporzπdzajπ z przeprowadzonej kontroli ñ w
terminie 14 dni od daty jej zakoÒczenia ñ protokÛ≥ pokontrolny,
obejmujπcy:
1) nazwÍ i adres kontrolowanego podmiotu,
2) imiÍ i nazwisko kontrolujπcego (kontrolujπcych),
3) daty rozpoczÍcia i zakoÒczenia czynnoúci kontrolnych,
4) okreúlenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu
objÍtego kontrolπ,
5) imiÍ i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu,
6) przebieg i wynik czynnoúci kontrolnych, a w szczegÛlnoúci
wnioski kontroli wskazujπce na stwierdzenie nieprawid≥owoúci w dzia≥alnoúci kontrolowanego podmiotu oraz
wskazanie dowodÛw potwierdzajπcych ustalenia zawarte
w protokole,
7) datÍ i miejsce podpisania protoko≥u,
8) podpisy kontrolujπcego (kontrolujπcych) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkÍ o odmowie podpisania protoko≥u z podaniem przyczyn odmowy.
2. ProtokÛ≥ pokontrolny moøe takøe zawieraÊ wnioski oraz
propozycje co do sposobu usuniÍcia nieprawid≥owoúci stwierdzonych w wyniku kontroli.
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ß85
1. W przypadku odmowy podpisania protoko≥u przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on obowiπzany do z≥oøenia ñw terminie 3 dni od daty odmowy ñ pisemnego wyjaúnienia jej przyczyn.
2. Wyjaúnienia, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ na rÍce
Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej.
ß86
1. Kierownik kontrolowanego podmiotu moøe z≥oøyÊ na rÍce
Przewodniczπcego Rady uwagi dotyczπce kontroli i jej wynikÛw.
2. Uwagi, o ktÛrych mowa w ust. 1 sk≥ada siÍ w terminie 7 dni
od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protoko≥u pokontrolnego do podpisania.
ß87
ProtokÛ≥ pokontrolny sporzπdza siÍ w czterech egzemplarzach,
ktÛre ñ w terminie 3 dni od daty podpisania protoko≥u ñ
otrzymujπ: Przewodniczπcy Rady, Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej, Starosta i kierownik kontrolowanego podmiotu.

5. Plany pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
ß88
1. Komisja Rewizyjna przedk≥ada Radzie do zatwierdzenia plan
pracy w terminie do dnia 15 stycznia kaødego roku.
2. Plan przed≥oøony Radzie musi zawieraÊ co najmniej:
1) terminy odbywania posiedzeÒ,2)terminy i wykaz jednostek, ktÛre zostanπ poddane kontroli kompleksowej.
3. Rada moøe zatwierdziÊ jedynie czÍúÊ planu pracy Komisji
Rewizyjnej, przystπpienie do wykonywania kontroli kompleksowych moøe nastπpiÊ po zatwierdzeniu planu pracy lub jego
czÍúci.
ß89
1. Komisja Rewizyjna sk≥ada Radzie ñw terminie do dnia 30 stycznia kaødego roku ñ roczne sprawozdanie ze swojej dzia≥alnoúci w roku poprzednim.
2. Sprawozdanie powinno zawieraÊ:
1) liczbÍ, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,
2) wykaz najwaøniejszych nieprawid≥owoúci wykrytych w
toku kontroli,
3) wykaz uchwa≥ podjÍtych przez KomisjÍ Rewizyjnπ,
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty
wraz z najwaøniejszym i wnioskami, wynikajπcymi z tych
kontroli,
3. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budøetu Powiatu za
rok ubieg≥y i wystÍpuje z wnioskiem w sprawie udzielenia
bπdü nieudzielenia absolutorium Zarzπdowi.
4. Poza przypadkiem okreúlonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna
sk≥ada sprawozdanie ze swej dzia≥alnoúci po podjÍciu stosownej uchwa≥y Rady, okreúlajπcej przedmiot i termin z≥oøenia sprawozdania.
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6. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
ß90
1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwo≥ywanych
przez jej Przewodniczπcego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarÍ potrzeb.
2. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej zwo≥uje jej posiedzenia,
ktÛre nie sπ objÍte zatwierdzonym planem pracy Komisji, w
formie pisemnej.
3. Posiedzenia, o jakich mowa w ust. 2, mogπ byÊ zwo≥ywane
z w≥asnej inicjatywy Przewodniczπcego Komisji Rewizyjnej,
a takøe na pisemny umotywowany wniosek:
1) Przewodniczπcego Rady lub teø pisemny wniosek:
2) nie mniej niø 5 radnych,
3) nie mniej niø 2 cz≥onkÛw Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zaprosiÊ na jej
posiedzenia:
1) radnych nie bÍdπcych cz≥onkami Komisji Rewizyjnej,
2) osoby zaangaøowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w
charakterze bieg≥ych lub ekspertÛw.
5. W posiedzeniach Komisji Rewizyjnej mogπ braÊ udzia≥ tylko
jej cz≥onkowie oraz zaproszone osoby.
6. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej naleøy sporzπdzaÊ protokÛ≥, ktÛry winien byÊ podpisany przez wszystkich cz≥onkÛw
komisji uczestniczπcych w posiedzeniu.
ß91
Uchwa≥y Komisji Rewizyjnej zapadajπ zwyk≥π wiÍkszoúciπ g≥osÛw w obecnoúci co najmniej po≥owy sk≥adu Komisji w g≥osowaniu jawnym.
ß92
Obs≥ugÍ biurowπ Komisji Rewizyjnej prowadzi Biuro Rady.
ß93
1. Komisja Rewizyjna moøe korzystaÊ z porad, opinii i ekspertyz
osÛb posiadajπcych wiedzÍ fachowπ w zakresie zwiπzanym
z przedmiotem jej dzia≥ania.
2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyøej wskazanych úrodkÛw
wymaga zawarcia odrÍbnej umowy i dokonania wyp≥aty wynagrodzenia ze úrodkÛw Powiatu, Przewodniczπcy Komisji
Rewizyjnej przedstawia sprawÍ na posiedzeniu Rady, celem
podjÍcia uchwa≥y zobowiπzujπcej osoby zarzπdzajπce mieniem powiatu do zawarcia stosownej umowy w imieniu
Powiatu.

7. WspÛ≥dzia≥anie z innymi komisjami
i innymi organami kontroli
ß94
1. Komisja Rewizyjna moøe na zlecenie Rady lub po powziÍciu
stosownych uchwa≥ przez wszystkie zainteresowane komisje, wspÛ≥dzia≥aÊ w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi
komisjami Rady, w zakresie ich w≥aúciwoúci rzeczowej.
2. WspÛ≥dzia≥anie moøe polegaÊ w szczegÛlnoúci na wymianie
uwag, informacji i doúwiadczeÒ dotyczπcych dzia≥alnoúci
kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspÛlnych kontroli.
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3. Przewodniczπcy Komisji Rewizyjnej moøe zwracaÊ siÍ do
przewodniczπcych innych komisji Rady o oddelegowanie w
sk≥ad zespo≥u kontrolnego radnych majπcych kwalifikacje w
zakresie tematyki objÍtej kontrolπ.
4. Do cz≥onkÛw innych komisji uczestniczπcych w kontroli,
prowadzonej przez KomisjÍ Rewizyjnπ stosuje siÍ odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia≥u.
5. Przewodniczπcy Rady zapewnia koordynacjÍ wspÛ≥dzia≥ania
poszczegÛlnych komisji w celu w≥aúciwego ich ukierunkowania, zapewnienia skutecznoúci dzia≥ania oraz unikania zbÍdnych kontroli.
ß95
Komisja Rewizyjna moøe wystÍpowaÊ do organÛw Powiatu w
sprawie wnioskÛw o przeprowadzenie kontroli przez Regionalnπ
IzbÍ Obrachunkowπ, Najwyøszπ IzbÍ Kontroli lub inne organy
kontroli.
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ROZDZIA£ VI
Zasady tworzenia klubÛw radnych
ß102
Radni mogπ tworzyÊ kluby radnych, wed≥ug kryteriÛw przez
siebie przyjÍtych.
ß103
1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim
udzia≥u przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostaÊ niezw≥ocznie zg≥oszone Przewodniczπcemu Rady.
3. W zg≥oszeniu podaje siÍ:
1) nazwÍ klubu,
2) listÍ cz≥onkÛw,
3) imiÍ i nazwisko przewodniczπcego klubu.
4. W razie zmiany sk≥adu klubu lub jego rozwiπzania przewodniczπcy klubu jest obowiπzany do niezw≥ocznego poinformowania o tym Przewodniczπcego Rady.

8. Pozosta≥e sta≥e komisje Rady
ß96
Przedmiot dzia≥ania poszczegÛlnych komisji sta≥ych okreúla Rada
w odrÍbnych uchwa≥ach.
ß97
1. Komisje sta≥e dzia≥ajπ zgodnie z rocznym planem pracy
przed≥oøonym Radzie.
2. Rada moøe nakazaÊ Komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
ß98
1. Komisje mogπ odbywaÊ wspÛlne posiedzenia.
2. Komisje mogπ podejmowaÊ wspÛ≥pracÍ z odpowiednimi komisjami innych powiatÛw, zw≥aszcza sπsiadujπcych, a nadto
z innymi podmiotami, jeúli jest to uzasadnione przedmiotem
ich dzia≥alnoúci.
3. Komisje uchwalajπ opinie oraz wnioski i przekazujπ je Radzie.
4. Na podstawie upowaønienia Rady, Przewodniczπcy lub Wiceprzewodniczπcy Rady, koordynujπcy pracÍ komisji Rady
mogπ zwo≥aÊ posiedzenie komisji i nakazaÊ z≥oøenie Radzie
sprawozdania.
ß99
Pracami komisji kieruje przewodniczπcy komisji wybrany przez
RadÍ lub wiceprzewodniczπcy komisji, wybrany przez cz≥onkÛw
danej na wniosek przewodniczπcego komisji.
ß100
1. Komisje pracujπ na posiedzeniach.
2. Do posiedzeÒ komisji stosuje siÍ odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
ß101
Przewodniczπcy komisji sta≥ych co najmniej raz do roku przedstawiajπ na sesji Rady sprawozdania z dzia≥alnoúci komisji.

ß104
Przewodniczπcy Rady prowadzi rejestr klubÛw.
ß105
1. Kluby dzia≥ajπ w okresie kadencji Rady. Up≥yw kadencji Rady
jest rÛwnoznaczny z rozwiπzaniem klubÛw.
2. Kluby mogπ ulegaÊ wczeúniejszemu rozwiπzaniu na mocy
uchwa≥ ich cz≥onkÛw, podejmowanych bezwzglÍdnπ wiÍkszoúciπ w obecnoúci co najmniej po≥owy cz≥onkÛw klubu.
3. Kluby podlegajπ rozwiπzaniu uchwa≥π Rady, gdy liczba ich
cz≥onkÛw spadnie poniøej 3.

ROZDZIA£ VII
Organizacja wewnÍtrzna i tryb pracy Zarzπdu
1. Organizacja Zarzπdu
ß106
1. Zarzπd liczy 5 osÛb, z zastrzeøeniem ß128 pkt 2.
2. W sk≥ad Zarzπdu wchodzπ:
1) Starosta
2) Wicestarosta,
3) 3 Cz≥onkowie Zarzπdu Powiatu.
3. Zarzπd uwaøa siÍ za wybrany, jeúli Rada dokona≥a wyboru
ca≥ego jego sk≥adu.
ß107
Starosta jest wybierany spoúrÛd kandydatÛw zg≥oszonych przez
radnych, z zastrzeøeniem ß108.
ß108
1. Rada moøe poprzedziÊ wybÛr Starosty postÍpowaniem konkursowym.
2. Warunki konkursu (regulamin konkursowy) okreúla Rada w
drodze uchwa≥y.
3. Wynik konkursu nie wiπøe Rady.
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ß109
Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika Powiatu oraz przy pomocy Starostwa Powiatowego.
ß110
1. Do obowiπzkÛw Wicestarosty naleøy podejmowanie czynnoúci
z zakresu zadaÒ Starosty, na podstawie pisemnego upowaønienia udzielonego przez StarostÍ albo w przypadku koniecznoúci niezw≥ocznego podjÍcia dzia≥aÒ pod nieobecnoúÊ Starosty lub wynikajπcy z innych przyczyn brak moøliwoúci
dzia≥ania Starosty.
2. KoniecznoúÊ podjÍcia przez Zarzπd niezw≥ocznych dzia≥aÒ wymaga stwierdzenia w formie uchwa≥y Zarzπdu lub Rady.
ß111
Starosta okreúla szczegÛ≥owy zakres zadaÒ Wicestarosty i pozosta≥ych cz≥onkÛw Zarzπdu, z uwzglÍdnieniem postanowieÒ Regulaminu Organizacyjnego Starostwa.

Do
1)
2)
3)
4)
5)

ß112
obowiπzkÛw cz≥onka Zarzπdu naleøy:
udzia≥ w posiedzeniach Zarzπdu,
realizacja zadaÒ wynikajπcych z uchwa≥ Rady i Zarzπdu,
sk≥adanie oúwiadczeÒ woli w imieniu Powiatu na podstawie
imiennych upowaønieÒ, wynikajπcych z uchwa≥ Zarzπdu,
przygotowywanie materia≥Ûw na posiedzenia Zarzπdu, stosownie do zakresu zadaÒ,
realizacja zadaÒ powierzonych przez Zarzπd.

2. Tryb pracy Zarzπdu
ß113
Zarzπd obraduje i podejmuje rozstrzygniÍcia na posiedzeniach
zwo≥ywanych w miarÍ potrzeb, w zasadzie nie rzadziej niø raz
w miesiπcu.
ß114
1. Cz≥onkowie Zarzπdu mogπ zostaÊ indywidualnie zobowiπzani
uchwa≥π Zarzπdu do podejmowania w imieniu Zarzπdu okreúlonych zadaÒ, z wy≥πczeniem czynnoúci polegajπcych na
podejmowaniu rozstrzygniÍÊ.
2. Osoby, o ktÛrych mowa w ust. 1 przedk≥adajπ Zarzπdowi
sprawozdanie z wykonanych czynnoúci na najbliøszym posiedzeniu Zarzπdu.
ß115
1. Posiedzenia Zarzπdu zwo≥uje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub Wicestarosta.
2. Wicestarosta zwo≥uje posiedzenia Zarzπdu oraz przewodniczy jego obradom takøe wÛwczas, gdy z obowiπzujπcych
przepisÛw prawa wynika obowiπzek podjÍcia przez Zarzπd
rozstrzygniÍcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych
przyczyn nie moøe udzieliÊ upowaønienia.
3. Przepis ust. 2 stosuje siÍ takøe w przypadku wakatu na
stanowisku Starosty.
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ß116
1. O posiedzeniu Zarzπdu naleøy zawiadomiÊ jego cz≥onkÛw z
3-dniowym wyprzedzeniem.
2. Zawiadomienie o posiedzeniu musi zawieraÊ informacjÍ o
czasie, miejscu i przewidywanym porzπdku obrad.
ß117
1. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zobowiπzani:
1) radca prawny Starostwa,
2) pracownicy Starostwa w≥aúciwi ze wzglÍdu na przedmiot
obrad,
3) kierownicy powiatowych jednostek organizacyjnych w≥aúciwi ze wzglÍdu na przedmiot obrad.
2. Do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu mogπ zostaÊ zaproszone
inne osoby, a w szczegÛlnoúci radni.
3. Rada moøe, w drodze odrÍbnej uchwa≥y, wyznaczyÊ radnego
lub grupÍ radnych do udzia≥u w posiedzeniach Zarzπdu.
ß118
1. Z posiedzeÒ Zarzπdu sporzπdzane sπ protoko≥y.
2. W protoko≥ach z posiedzeÒ Zarzπdu podaje siÍ imiona i nazwiska cz≥onkÛw Zarzπdu uczestniczπcych w posiedzeniu, a gdy
w posiedzeniu Zarzπdu uczestniczy≥y inne osoby, w protokole
podaje siÍ takøe ich imiona i nazwiska oraz wskazuje, w jakim
charakterze osoby te uczestniczy≥y w posiedzeniu Zarzπdu.
ß119
1. ProtokÛ≥ z posiedzenia Zarzπdu powinien oddawaÊ wiernie
przebieg posiedzenia, a zw≥aszcza przebieg dyskusji nad
podejmowanymi przez Zarzπd rozstrzygniÍciami.
2. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu podpisujπ wszyscy cz≥onkowie Zarzπdu uczestniczπcy w danym posiedzeniu Zarzπdu,
po ich zatwierdzeniu przez Zarzπd na nastÍpnym posiedzeniu.
3. Protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu numeruje siÍ i przechowuje
zgodnie zobowiπzujπcymi przepisami prawa.
ß120
1. Inicjatywa uchwa≥odawcza przys≥uguje osobom wchodzπcym
w sk≥ad Zarzπdu oraz Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu.
2. W sprawach wymagajπcych rozstrzygniÍcia Zarzπdu, kaødy
cz≥onek Zarzπdu g≥osuje wed≥ug w≥asnego przekonania.
ß121
W sprawach nie zwiπzanych z kolegialnym podejmowaniem
rozstrzygniÍÊ:
1) etatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ zgodnie z poleceniami
wydawanymi przez StarostÍ,
2) pozaetatowi cz≥onkowie Zarzπdu dzia≥ajπ wy≥πcznie na podstawie i w zakresie upowaønieÒ udzielonych im przez Zarzπd.

ROZDZIA£ VIII
Zasady dostÍpu i korzystania przez obywateli
z dokumentÛw Rady, komisji i Zarzπdu
ß122
1. Obywatelom udostÍpnia siÍ nastÍpujπce rodzaje dokumentÛw:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1340 ó

1) protoko≥y z sesji,
2) protoko≥y z posiedzeÒ komisji Rady,
3) protoko≥y z posiedzeÒ Zarzπdu,
4) rejestr uchwa≥ Rady i uchwa≥ Zarzπdu,
5) rejestr wnioskÛw i opinii komisji Rady,
6) rejestr interpelacji i wnioskÛw radnych.
2. Dokumenty wymienione w ust. 1 podlegajπ udostÍpnieniu
po ich formalnym przyjÍciu ñ zgodnie z obowiπzujπcymi przepisami prawa oraz Statutem.
ß123
1. Dokumenty z zakresu dzia≥ania Rady i Komisji udostÍpnia siÍ
w Biurze Rady, a dokumenty z zakresu dzia≥ania Zarzπdu udostÍpnia siÍ w Wydziale Organizacyjnym Starostwa, w dniach
pracy Starostwa Powiatowego, w godzinach przyjmowania
interesantÛw.
2. Dokumenty wymienione w ß122 ust. 1 sπ rÛwnieø dostÍpne
w wewnÍtrznej sieci informatycznej Starostwa Powiatowego
oraz powszechnie dostÍpnych zbiorach danych.
ß124
1. Z dokumentÛw wymienionych ß122 ust. 1 obywatele mogπ
sporzπdzaÊ notatki, odpisy i wyciπgi, fotografowaÊ je lub
kopiowaÊ.
2. Realizacja uprawnieÒ okreúlonych w ust. 1 moøe siÍ odbywaÊ
wy≥πcznie w Starostwie Powiatowym i w asyúcie pracownika
Starostwa.
ß125
1. Obywatele mogπ øπdaÊ uwierzytelnienia sporzπdzonych przez
siebie odpisÛw i wypisÛw z dokumentÛw okreúlonych w ß13
ust. 1, ich fotografii oraz odbitek kserograficznych.
2. Czynnoúci, o jakich mowa w ust. 1 sπ wykonywane odp≥atnie,
na zasadach okreúlonych w odrÍbnej uchwale.

Poz. 448, 449

2) do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej,
o ile ustawa nie stanowi inaczej niø art. 73 Kodeksu postÍpowania administracyjnego.

ROZDZIA£ IX
Pracownicy samorzπdowi
ß127
SpoúrÛd cz≥onkÛw Zarzπdu pracownikami samorzπdowymi zatrudnionymi na podstawie wyboru sπ:
1) Starosta,
2) Wicestarosta.

ROZDZIA£ X
Postanowienia koÒcowe
ß128
Do koÒca I kadencji samorzπdu powiatowego:
1) w sk≥ad Rady wchodzi 25 radnych,
2) Zarzπd liczy 6 osÛb.
ß129
Traci moc uchwa≥a Nr V/24/99 Rady Powiatu w Ostrzeszowie
z dnia 29.01.1999 r.: Statut Powiatu Ostrzeszowskiego, z
wy≥πczeniem ß8 ust. 4 oraz ß3 regulaminu Zarzπdu (za≥. nr 4
statutu), ktÛre tracπ moc z up≥ywem obecnej kadencji organÛw
Powiatu.
ß130
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego, z wyjπtkiem ß7 i ß106, ktÛre wchodzπ w øycie od nastÍpnej kadencji
organÛw Powiatu.

ß126
Uprawnienia okreúlone w ß122-125 nie znajdujπ zastosowania:
1) w przypadku ograniczenia jawnoúci w formie uchwa≥y Rady,
Zarzπdu lub Komisji Rady wynikajπcego wy≥πcznie z ustaw.

Przewodniczπca
Rady Powiatu
(ñ) Zofia Witkowska

449
UCHWA£A Nr XXXIII/131/01 RADY POWIATU W OSTRZESZOWIE
z dnia 16 listopada 2001 r.
w sprawie zmiany Uchwa≥y Nr XXXII/126/01 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 27 wrzeúnia 2001 r. w sprawie uchwalenia
Statutu Powiatu Ostrzeszowskiego
Na podstawie art. 169 ust. 4 Konstytucji oraz art. 12 pkt 1
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzπdzie powiatowym
(Dz.U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz rozstrzygniÍciu nadzorczym
Wojewody Wielkopolskiego Nr NK-I-0911/2001 z dnia 24.10.
2001 r. Rada Powiatu w Ostrzeszowie uchwala co nastÍpuje:

ß1
W rozdziale VIII w ß126 skreúla siÍ punkt pierwszy w dotychczasowym brzmieniu.
1. Uchwala siÍ nowe brzmienie punktu pierwszego:

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1341 ó

ì1. W przypadku ograniczenia jawnoúci w formie uchwa≥y
Rady, Zarzπdu lub Komisji Rady wynikajπcego wy≥πcznie
z ustaw.î

Poz. 449-451

ß3
Uchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego.

ß2
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu

Przewodniczπca
Rady Powiatu
(ñ) Zofia Witkowska

450
UCHWA£A Nr XXXV/277/01 RADY POWIATU KOåCIA—SKIEGO
z dnia 27 grudnia 2001 r.
w sprawie zmiany uchwa≥y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych w powiecie koúciaÒskim
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorzπdzie powiatowym (Dz.U. Nr 91, poz. 578 z
pÛün. zm.) art. 9 ust. 1 pkt 3 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7
wrzeúnia 1991 r. o systemie oúwiaty (tekst jednolity Dz.U. z
1996 r. ñ Przepisy prowadzπce reformÍ ustroju szkolnego (Dz.U.
Nr 12, poz. 96 z pÛün. zmian.) Rada Powiatu KoúciaÒskiego
uchwala, co nastÍpuje:

ß2
ß3 otrzymuje brzmienie:
ìUchwa≥a wchodzi w øycie po up≥ywie 14 dni od og≥oszenia w
Dzienniku UrzÍdowym WojewÛdztwa Wielkopolskiego z mocπ
obowiπzujπcπ od 1 wrzeúnia 2002 r.î.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu KoúciaÒskiego.

ß1
W uchwale Nr XXXII/256/01 Rady Powiatu KoúciaÒskiego z
dnia 30 paüdziernika 2001 r. wprowadza siÍ zmiany okreúlone
w niniejszej uchwale.

Przewodniczπcy Rady
(ñ) Karol Malicki

451
UCHWA£A Nr XLI/340/01 RADY POWIATU W PILE
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych powiatu pilskiego
Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzeúnia 1991 roku
o systemie oúwiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z pÛün. zm.)
oraz art. 10a ustawy z dnia 8 stycznia 1999 roku ñ Przepisy
wprowadzajπce reformÍ ustroju szkolnego (Dz.U. Nr 12, poz. 96
z pÛün. zm.) uchwala siÍ, co nastÍpuje:
ß1
Ustala siÍ plan sieci publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych
powiatu pilskiego, obowiπzujπcy od dnia 1 wrzeúnia 2002 roku,
stanowiπcy za≥πcznik do niniejszej uchwa≥y.

ß2
1. Szko≥y wymienione w za≥πczniku w poz. 1-14 (kolumna 3)
powstajπ na bazie obecnych szkÛ≥ ponadpodstawowych
prowadzπcych przez Powiat Pilski.
2. Szko≥a wymieniona w za≥πczniku w poz. 15 (kolumna 3)
powstajπ na bazie gimnazjum prowadzonego przez innπ
jednostkÍ samorzπdu terytorialnego.
ß3
Wykonanie uchwa≥y powierza siÍ Zarzπdowi Powiatu w Pile.

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1342 ó

Poz. 451

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

Za≥πcznik do Uchwa≥y Nr XLI/340/01
Rady Powiatu w Pile
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkÛ≥ ponadgimnazjalnych
powiatu pilskiego

Lp.

1

2

3

4

5

6

Aktualna nazwa szkoły i prowadzone
typy szkół ponadpodstawowych
Liceum Ogólnokształcące im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Pile, ul. W. Pola
11
- liceum ogólnokształcące
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Pile,
ul. Ceglana 4
- technikum zawodowe
- technikum zawodowe po szkole
zasadniczej
- liceum zawodowe
- szkoła zasadnicza
Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Pile,
ul. Teatralna 1
- technikum zawodowe
- liceum ogólnokształcące
- liceum ekonomiczne
- liceum handlowe po szkole zasadniczej
- szkoła zasadnicza
- liceum handlowe dla dorosłych po
szkole zasadniczej
Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w
Pile, Al. Powstańców Wlkp. 18
- liceum ogólnokształcące
- technikum zawodowe
- technikum zawodowe dla dorosłych po
szkole zasadniczej
Zespół Szkół Ekonomicznych w Pile, ul.
Sikorskiego 18a
- liceum handlowe
- liceum ekonomiczne
- liceum ekonomiczne dla dorosłych
- szkoła policealna dla dorosłych
Zespół Szkół Budowlanych im. Romana
Kozaka w Pile, ul. Kilińskiego 16
- liceum ogólnokształcące
- technikum zawodowe
- szkoła zasadnicza

Nazwa szkoły
i typy szkół ponadgimnazjalnych
od 1 września 2002 roku

Typy szkół ponadpodstawowych,
do których planowany jest nabór
uczniów na rok szkolny
2002/2003

Liceum ogólnokształcące w Pile,
ul. W. Pola 11
- trzyletnie liceum ogólnokształcące

brak naboru

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
1 w Pile, ul. Ceglana 4
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- technikum zawodowe po szkole
zasadniczej
- szkoła policealna

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
2 w Pile, ul. Teatralna 1
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- liceum handlowe po szkole
zasadniczej
- liceum handlowe dla dorosłych
po szkole zasadniczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
3 w Pile, Al. Powstańców Wlkp. 18
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane

- technikum zawodowe dla
dorosłych po szkole zasadniczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
4 w Pile ul. Sikorskiego 18a
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- liceum ekonomiczne dla
dorosłych
- szkoła policealna dla dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
5 w Pile, ul. Kilińskiego 18a
- trzyletnia liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- technikum zawodowe po szkole
zasadniczej
- szkoła policealna

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

Lp.

7

8

9

Aktualna nazwa szkoły i prowadzone
typy szkół ponadpodstawowych
Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile,
ul. Sikorskiego 73
- technikum zawodowe
- technikum zawodowe po szkole
zasadniczej
- liceum zawodowe
- szkoła zasadnicza
- szkoła zasadnicza-specjalna
- szkoła policealna
- technikum zawodowe dla dorosłych po
szkole zasadniczej
Zespół Szkół w Łobżenicy, ul.
Złotowska 15
- liceum ogólnokształcące
- liceum zawodowe
- liceum techniczne
- liceum handlowe liceum ekonomiczne
dla dorosłych
Zespół Szkół Zawodowych w
Wyrzysku, ul. Bydgoska 32
- liceum zawodowe
- liceum ekonomiczne
- liceum handlowe po szkole zasadniczej
- szkoła zasadnicza
- liceum handlowe po szkole zasadniczej
dla dorosłych

Zespół Szkół Ogrodniczych w Starej
Łubiance, ul. Kościuszkowców 2a
- liceum ogólnokształcące
10
- liceum ekonomiczne
- liceum agrobiznesu
- technikum zawodowe
Zespół Szkół Agrobiznesu w
Nieżychowie, gm. Białośliwie
- technikum zawodowe
- liceum agrobiznesu
11
- liceum handlowe
- szkoła zasadnicza
- liceum agrobiznesu dla dorosłych po
szkole zasadniczej
Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej
w Brzostowie, gm. Miasteczko
Krajeńskie
- technikum zawodowe
12 - liceum ogólnokształcące
- szkoła zasadnicza
- technikum dla dorosłych po szkole
zasadniczej
- szkoła policealna dla dorosłych
Centrum Kształcenia Ustawicznego w
Pile,
ul. W. Pola 11
- liceum ogólnokształcące dla dorosłych
13 - liceum ogólnokształcące dla dorosłych
po szkole zasadniczej
- liceum handlowe dla dorosłych po
szkole zasadniczej
- szkoła policealna

ó 1343 ó

Poz. 451

Nazwa szkoły
i typy szkół ponadgimnazjalnych
od 1 września 2002 roku

Typy szkół ponadpodstawowych,
do których planowany jest nabór
uczniów na rok szkolny
2002/2003

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr
6 w Pile, ul. Sikorskiego 73
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa
- zasadnicza szkoła zawodowa specjalna

- technikum zawodowe po szkole
zasadniczej
- szkoła policealna
- technikum zawodowe dla
dorosłych po szkole zasadniczej
- szkoła policealna dla dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Łobżenicy, ul. Złotowska 15
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum

- liceum ekonomiczne dla
dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Wyrzysku, ul. Bydgoska 32
- trzyletnie liceum profilowe
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- liceum handlowe po szkole
zasadniczej
- liceum handlowe dla dorosłych
po szkole zasadniczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Starej Łubiance ul. Kościuszkowców
2a
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- technikum zawodowe po szkole
zasadniczej
- szkoła policealna
- szkoła policealna dla dorosłych

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Nieżychowie, gm. Białośliwie
- trzyletnie liceum profilowane
- czteroletnie technikum
- zasadnicza szkoła zawodowa

- liceum agrobiznesu dla
dorosłych po szkole zasadniczej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Brzostowie, gm. Miasteczko
Krajeńskie
- czteroletnie technikum
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane
- zasadnicza szkoła zawodowa

- technikum zawodowe dla
dorosłych po szkole zasadniczej
- szkoła policealna dla dorosłych

Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Pile,
ul. W. Pola 11
- szkoła uruchomi pierwszy nabór
absolwentów gimnazjum do szkół
dla dorosłych we wrześniu 2003
roku

- liceum ogólnokształcące dla
dorosłych
- liceum ogólnokształcące dla
dorosłych po szkole zasadniczej
- liceum handlowe dla dorosłych
po szkole zasadniczej
- szkoła policealna

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

Lp.

Aktualna nazwa szkoły i prowadzone
typy szkół ponadpodstawowych

Zespół Szkół Specjalnych w Łobżenicy,
14 ul. Złotowska 14
- szkoła zasadnicza - specjalna
15

Gimnazjum w Ujściu, ul. Staszica 46,
64-850 Ujście

ó 1344 ó

Nazwa szkoły
i typy szkół ponadgimnazjalnych
od 1 września 2002 roku
Zespół Szkół Specjalnych w
Łobżenicy, ul. Złotowska 14
- zasadnicza szkoła zawodowa specjalna
Zespół Szkół w Ujściu
- trzyletnie liceum ogólnokształcące
- trzyletnie liceum profilowane

Poz. 451, 452

Typy szkół ponadpodstawowych,
do których planowany jest nabór
uczniów na rok szkolny
2002/2003
brak naboru

452
OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 22 stycznia 2002 r.
o sprostowaniu b≥Ídu
Na podstawie art. 17 ust. 1, 2, 4, ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og≥aszaniu aktÛw normatywnych i niektÛrych innych
aktÛw prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718)
prostuje siÍ b≥Ídy
ñ w uchwale Nr XXXIV/402/2001 Rady Miejskiej w SwarzÍdzu z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w
miejscowoúci Jasin, dla dzia≥ek po≥oøonych przy ul. Rabowickiej, oznaczonych numerami geodezyjnymi 299/1, 299/2,

301/3, 303/18, 303/19, 304/1, 304/2 ñ powierzchnia
zmiany 31,49 ha (opubl. Dz.Urz. z 2001 r. Nr 75, poz. 1352)
w ten sposÛb, øe:
- zamiast opublikowanego za≥πcznika do powyøszej uchwa≥y
powinien byÊ za≥πcznik o treúci opublikowanej poniøej,
- w ß6 ust. 5 zamiast ì10 mî powinno byÊ ì20 mî.
Wojewoda Wielkopolski
(ñ) Andrzej Nowakowski

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1345 ó

Poz. 452

Dziennik UrzÍdowy
WojewÛdztwa Wielkopolskiego Nr 11

ó 1346 ó
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ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, PoznaÒ ul. Koúciuszki 93, pok. PI 18, tel. 854 14 09 (takøe egzemplarze z lat ubieg≥ych),
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. åw. JÛzefa 5, pok. 132
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok ìBî
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Koúciuszki 4, pok. 101
ñ Wielkopolski Urzπd WojewÛdzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi≥a al. Niepodleg≥oúci 33/35, pok. 214
zbiory Dziennika UrzÍdowego wraz ze skorowidzami sπ wy≥oøone do powszechnego wglπdu w Wielkopolskim UrzÍdzie WojewÛdzkim, w godz. 900-1400
T≥oczono z polecenia Wojewody Wielkopolskiego w Oúrodku Ma≥ej Poligrafii Zak≥adu Obs≥ugi Administracji
al. Niepodleg≥oúci 18, PoznaÒ
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