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ZARZ¥DZENIE Nr 20/2009 STAROSTY JAROCIÑSKIEGO
z dnia 17 lutego 2009 r.
w sprawie ustalenia redniego miesiêcznego kosztu utrzymania mieszkañca w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zakrzewie
Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 1 i ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z póniejszymi zmianami), Starosta
Jarociñski

§1. Ustala redni miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca
w Domu Pomocy Spo³ecznej w Zakrzewie w roku 2009 na
kwotê 3.404,62 z³.
§2. Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
(-) Stanis³aw Martuzalski
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SPRAWOZDANIE STAROSTY CHODZIESKIEGO
z dzia³alnoci Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku za rok 2008
W nastêpstwie nowelizacji ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym og³oszonej w Dzienniku Ustaw
Nr 100 poz. 1084 z dnia 18 wrzenia 2001 r., ustawodawca w
celu realizacji zadañ starosty w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi s³u¿bami, inspekcjami i stra¿ami oraz zadañ
okrelonych w ustawach w zakresie porz¹dku publicznego i
bezpieczeñstwa obywateli utworzy³ komisjê bezpieczeñstwa i
porz¹dku, okrelaj¹c jej sk³ad i zadania
Do zadañ Komisji w szczególnoci nale¿y:
1) ocena zagro¿eñ porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa
obywateli na terenie powiatu,
2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych s³u¿b,
inspekcji i stra¿y, a tak¿e jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku
publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestêpczoci oraz porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów wspó³dzia³ania
Policji i innych powiatowych s³u¿b, inspekcji i stra¿y oraz
jednostek organizacyjnych wykonuj¹cych na terenie powiatu zadania z zakresu porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli,
5) opiniowanie projektu bud¿etu powiatu - w zakresie, o
którym mowa w pkt 1,
6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych
dokumentów w sprawach zwi¹zanych z wykonywaniem
zadañ, o których mowa w pkt 1, 2 i 4,
7) opiniowanie, zleconych przez starostê, innych ni¿ wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnieñ dot. porz¹dku publicznego i bezpieczeñstwa obywateli.
Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku w roku 2008 funkcjonowa³a w nastêpuj¹cym sk³adzie:
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W roku 2008 Komisja Bezpieczeñstwa i Porz¹dku odby³a
trzy posiedzenia. Przedmiotem obrad by³y nastêpuj¹ce zagadnienia:
1) Ocena stanu bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego na
terenie powiatu Chodzieskiego w roku 2007.
2) Stan bezpieczeñstwa powiatu Chodzieskiego w zakresie
ochrony przeciwpo¿arowej w roku 2007.
3) Ocena stanu bezpieczeñstwa sanitarnego powiatu Chodzieskiego za rok 2007.
4) Realizacja profilaktyki z zakresu bezpieczeñstwa podczas
letniego wypoczynku - w ramach programu Bezpieczne
wakacje.

6) Zabezpieczenie przeciwpo¿arowe lasów.
7) Stan komunikacji i powiadamiania pomiêdzy s³u¿bami
ratunkowymi na terenie powiatu chodzieskiego.
Koszty dzia³ania Komisji Bezpieczeñstwa i Porz¹dku pokrywane s¹ ze rodków w³asnych bud¿etu powiatu.
Obs³ugê administracyjno-biurow¹ Komisji zapewnia Starostwo Powiatowe w Chodzie¿y.
Powy¿sze sprawozdanie na mocy art. 38b ust. 3 ustawy o
samorz¹dzie powiatowym Starosta sk³ada Radzie Powiatu
Chodzieskiego.
Podlega ono og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

5) Stan przydatnoci wody do k¹pieli w k¹pieliskach na
terenie powiatu chodzieskiego.

Starosta
(-) Miros³aw Juraszek
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DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI Nr OPO-4210-8(3)/2009/402/V/AS
z dnia 25 lutego 2009 r.

Na podstawie art. 155 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postêpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.
1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr
153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188
i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr
64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524 oraz z 2008
r. Nr 229, poz. 1539),w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 ustawy z 10
kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89,
poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217,
z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i
Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505

oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11) po rozpatrzeniu wniosku z 6 lutego
2009 r. (1.dz.18/02/09) uzupe³nionego pismem z 23 lutego 1.dz.
22/02/09 Miejskiej Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzib¹ w
Chodzie¿y, posiadaj¹cej numer identyfikacji podatkowej (NIP):
607-00-17-919 zwanej w dalszej czêci decyzji Przedsiêbiorstwem postanawiam zatwierdziæ dokonan¹ przez Przedsiêbiorstwo zmianê taryfy dotycz¹c¹ cen i stawek op³at dla grup
odbiorców: ZR/S. ZR/S/I. ZR/S/G. ZR/S/G/NP. w zakresie wytwarzania, przesy³ania i dystrybucji ciep³a, która to zmiana
stanowi za³¹cznik do niniejszej decyzji.

