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UCHWA£A Nr XIX/132/08 RADY MIEJSKIEJ GMINY K£ECKO
z dnia 15 grudnia 2008 r.
w sprawie zasad u¿ywania herbu i flagi Gminy K³ecko
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz §6 ust. 3 Uchwa³y Nr VI/43/03 Rady
Miejskiej Gminy K³ecko z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy K³ecko (Dziennik Urzêdowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 85, poz. 1628 z 27 maja 2003 r. Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:

3) blankietach korespondencyjnych, drukach urzêdowych
instytucji gminnych, teczkach i kopertach organów gminy,
urzêdu miejskiego i gminnych jednostek organizacyjnych;
4) wizytówkach u¿ywanych do celów s³u¿bowych przez radnych, Burmistrza i innych pracowników urzêdu miejskiego
oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
5) tablicach pami¹tkowych fundowanych przez gminê;

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne.
§1. 1. Herb i flaga Gminy K³ecko stanowi¹ w³asnoæ Gminy
K³ecko i podlegaj¹ ochronie.
2. Herb i flaga Gminy K³ecko mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie w sposób zapewniaj¹cy im nale¿yt¹ czeæ i szacunek,
przewidziany prawem dla insygniów w³adzy.
ROZDZIA£ II
Zasady u¿ywania Herbu Gminy K³ecko
§2. 1. Herb mo¿na umieszczaæ na:
1) budynkach, w pomieszczeniach urzêdowych, pojazdach
nale¿¹cych do organów gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
2) folderach, biuletynach, i innych publikacjach promuj¹cych
gminê, a wydawanych przez organy gminy i gminne
jednostki organizacyjne oraz inne podmioty realizuj¹ce
wspólne zadania z samorz¹dem;

6) s³upach lub tablicach usytuowanych w granicach administracyjnych gminy;
7) sztandarach gminnych jednostek organizacyjnych;
8) stronie internatowej www gminy;
9) do celów zdobniczych, niereprezentacyjnych mo¿na u¿yæ
tylko samego god³a herbu oraz dopuszcza siê u¿ywanie
herbu lub god³a w formie niebarwnej grafiki.
2. Herb mo¿e byæ u¿ywany przy organizowaniu imprez
gminnych i w przedsiêwziêciach promuj¹cych Gminê K³ecko.
3. Za zgod¹ Burmistrza Herbem mog¹ siê pos³ugiwaæ
kluby i organizacje sportowe, stowarzyszenia, fundacje, organizacje spo³eczne oraz kocio³y i zwi¹zki wyznaniowe maj¹ce
sw¹ siedzibê na terenie Gminy K³ecko.
4. Wykorzystanie Herbu przez inne podmioty ni¿ wymienione w ust. 2 i 3, w szczególnoci w oznaczeniach handlowych przedsiêbiorców i ich towarów, wymaga zgody Burmistrza okrelaj¹cej szczegó³owe zasady, okres i sposób u¿ywania herbu.
5. Herb lub jego god³o mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie w
formie i proporcjach okrelonych w za³¹czniku nr 2 do Uchwa-
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³y Rady Miejskiej Gminy K³ecko z dnia 22 kwietnia 2003 r. w
sprawie Statutu Gminy K³ecko.
ROZDZIA£ III

6. Flaga mo¿e byæ u¿ywana wy³¹cznie w formie i proporcjach okrelonych w za³¹czniku nr 3 do Uchwa³y Rady Miejskiej Gminy K³ecko z dnia 22 kwietnia 2003 r. w sprawie
Statutu Gminy K³ecko.
7. Podniesiona flaga musi mieæ czytelne barwy i god³o,
nie mo¿e byæ brudna, pomiêta i postrzêpiona.

Zasady u¿ywania Flagi Gminy K³ecko.
§3. 1. Flagê Gminy K³ecko podnosi siê przed budynkiem
lub na budynku stanowi¹cym siedzibê organów gminy.

8. Flagê zu¿yt¹ nale¿y spaliæ, co jest jedynym godnym
sposobem jej zniszczenia..

2. Flagê wywiesza siê w miejscach publicznych w czasie
wi¹t i uroczystoci pañstwowych oraz samorz¹dowych.
3. W dniach ¿a³oby og³oszonej przez w³adze pañstwowe
lub samorz¹dowe nale¿y flagê opuciæ do po³owy wysokoci
masztu, a je¿eli flaga umieszczona jest na maszcie skonym
nale¿y przewi¹zaæ j¹ czarn¹ wstêg¹.
4. Flaga mo¿e byæ wywieszana prze osoby fizyczne,
osoby prawne, organizacje spo³eczne, kocio³y oraz zwi¹zki
wyznaniowe w czasie wi¹t i uroczystoci pañstwowych,
samorz¹dowych i innych.
5.

ROZDZIA£ IV
Postanowienia koñcowe.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy K³ecko
(-) Mieczys³aw Szczepañski

Na jednym maszcie mo¿na podnieæ tylko jedn¹ flagê.
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UCHWA£A Nr XXV/371/2008 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WIELKOPOLSKIEJ
z dnia 18 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy roda Wielkopolska na rok 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 165, 166, 173, 182,
184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 z dnia 30 czerwca 2005 r. o
finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada
Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2009 w wysokoci 70.011.592z³, z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie

68.344.092 z³

- dochody maj¹tkowe w kwocie

1.667.500 z³.

2.

Dochody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w
szczególnoci:

a) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci
7.370.450 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 6.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2009 w wysokoci
79.178.031 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
2.

Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:

1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci

61.535.160 z³,

w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 27.247.502 z³,
b) dotacje
c) wydatki na obs³ugê d³ugu

3.314.280 z³,
630.000 z³,

