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2773
UCHWAŁA Nr XLVII/344/2010 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia
28.04.2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Skateparku w Grodzisku Wielkopolskim
Na podstawie art. 40 ust.2 pkt 4 i art. 41 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z
późniejszymi zmianami) Rada Miejska uchwala co
następuje:
§1. W §1 Uchwały Nr XLVI/337/2010 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 28.04.2010
r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady korzystania z Skateparku w Grodzisku Wielkopolskim zmienia się:
1) ust. 1, który otrzymuje brzmienie:
„Urządzenia Skateparku przeznaczone są do jazdy
na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach.”

2) ust. 2, który otrzymuje brzmienie:
„Skatepark jest czynny codziennie w godz. od 800
do 2200”.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Marek Kinecki

2774
UCHWAŁA Nr LIV/429/10 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 21 maja 2010 r.
w sprawie: zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia lub przysposobienia dzieci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) oraz art. 22a ustawy z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.
2255 ze zm.), Rada Miejska w Obornikach uchwala,
co następuje:
§1. Mieszkańcom Miasta i Gminy Oborniki przyznaje się jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się w trakcie jednego porodu lub jednorazowego
przysposobienia co najmniej dwojga dzieci w wysokości 1.000 zł na każde dziecko.
§2. Zapomoga przysługuje na każde urodzone
żywe dziecko.
§3. Warunkiem przyznania zapomogi jest:
1. zamieszkiwanie rodziców na terenie Miasta i
Gminy Oborniki bez przerwy, przez okres co najmniej 9 miesięcy przed urodzeniem lub przysposobieniem dzieci i w dniu złożenia wniosku,
2. ubieganie się o przyznanie jednorazowej zapomogi jedynie ze środków Gminy Oborniki
3. sprawowanie stałej opieki nad dziećmi.

§4. 1. Zapomogę przyznaje Burmistrz Obornik w
drodze decyzji na wniosek rodziców lub tego z rodziców, pod którego pieczą pozostają dzieci w dniu
złożenia wniosku.
2. Wniosek o zapomogę należy składać nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od urodzenia się
lub przysposobienia dzieci lecz nie później niż przed
upływem 9 miesięcy od urodzenia się lub przysposobienia dzieci.
3. Wniosek złożony przed terminem lub po terminie określonym w pkt. 2 pozostawia się bez rozpoznania.
4. Wniosek powinien zawierać dane dotyczące:
1) wnioskodawcy, w tym: imię i nazwisko, datę
urodzenia, numer PESEL, numer NIP, serię i numer
dowodu osobistego lub paszportu, adres zamieszkania;
2) dzieci, w związku z których urodzeniem się lub
przysposobieniem przyznawana jest zapomoga, w
tym: imię, nazwisko, numer PESEL, datę urodzenia,
adres zamieszkania.
5. Do wniosku należy dołączyć:
1) skrócone odpisy aktu urodzenia dzieci,
2) oświadczenie o zamieszkiwaniu wnioskodawcy
na terenie Miasta i Gminy Oborniki od co najmniej 9
miesięcy przed i w dniu urodzenia się lub przysposo-
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bienia dzieci oraz w dniu składania wniosku.
3) oświadczenie, że z tytułu urodzenia dzieci nie
była przyznawana jednorazowa zapomoga, o której
mowa w art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych, finansowana z budżetu innej gminy oraz że
rodzice nie ubiegają się w innej gminie o przyznanie
takiej zapomogi,
4) kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy.
5) udokumentowane przysposobienie.
6. W przypadku niezależnego złożenia dwóch
wniosków przez każdego z rodziców zapomoga
przyznawana jest temu z rodziców, pod którego
opieką dzieci faktycznie przebywają.

Poz. 2774, 2775

§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Obornik.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Piotr Desperak

2775
SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAŹMIERZ
ZA OKRES OD 1.01.2009 R.-31.12.2009 R.

1. Budżet gminy na 2009 r. uchwalony został 18
grudnia 2008 r. uchwałą Rady Gminy Kaźmierz Nr
XXXIII/174/08 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr
19, poz. 303 z dn. 11.02.2009 r.):
- w kwocie 17.584.207,00 zł po stronie dochodów,
w tym:
dochody bieżące 16.818.607,00 zł
dochody majątkowe 765.600,00 zł
- w kwocie 18.101.642,00 zł po stronie wydatków,
w tym:
wydatki bieżące 16.098.949,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.272.819,00 zł
- dotacje 1.247.918,00 zł
- dla samorządowych instytucji kultury 527.200,00
zł
- dla placówki niepublicznej 223.000,00 zł
- dotacje przekazane na podstawie porozumień
33.000,00 zł
- dla stowarzyszeń 37.000,00 zł
- obsługa długu 175.144,00 zł
wydatki majątkowe 2.002.693,00 zł
- w kwocie 900.000,00 zł po stronie przychodów,
- w kwocie 382.565,00 zł po stronie rozchodów.
2. W 2009 roku Rada Gminy podjęła siedem
uchwał zmieniających plan dochodów, wydatków i
przychodów budżetowych:
- dochody zwiększono o kwotę 1.359.856,00 zł
- wydatki zwiększono o kwotę 1.623.844,00 zł
- przychody zwiększono o kwotę 263.988,00 zł.
Ostatecznie plan budżetu na dzień 31.12.2009 r.
po stronie
- dochodów zamykał się kwotą 18.944.063,00 zł
(Zał. nr 1)

w tym:
- dochody bieżące 18.115.163,00 zł
- dochody majątkowe 828.900,00 zł
- wydatków zamykał się kwotą 19.725.486,00 zł
(Zał. nr 2)
w tym:
a) wydatki bieżące 16.307.138,00 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
8.227.908,00 zł
- dotacje 1.280.855,00 zł
- dla samorządowych instytucji kultury 533.200,00
zł
- dla placówki niepublicznej 217.100,00 zł
- dotacje przekazane na podstawie porozumień
24.577,00 zł
- dla stowarzyszeń 30.000,00 zł
- obsługę długu 175.144,00 zł
b) wydatki majątkowe 3.418.348,00 zł
- przychodów zamykał się kwotą 1.163.988,00
zł (Zał. nr 3)
- rozchodów zamykał się kwotą 382.565,00 zł
(Zał. nr 3)
3. Dochody budżetu gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 17.866.900,57 zł, co stanowi
94,31% planu (Zał. nr 1)
w tym:
- dochody bieżące 17.161.890,45 zł
- dochody majątkowe 705.010,12 zł
4. Wydatki budżetu gminy w 2009 roku wykonano w wysokości 18.222.606,76 zł, co stanowi
92,38% planu (Zał. nr 2)
w tym:
a) wydatki bieżące 15.628.409,94 zł
w tym na:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

