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1335
UCHWA£A Nr XV/94/03 RADY GMINY KAMIERZ
z dnia 27 listopada 2003 r.
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Kopaninie, rejon III
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15,
poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr
5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229
i Nr 154 poz. 1804 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz.
984 i Nr 130, póz. 1112) oraz art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), Rada Gminy Kamierz uchwala,
co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w Kopaninie, rejon III, stanowi¹cy czêciow¹ zmianê planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamierz.
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu, o którym mowa w §1 dotyczy dzia³ki oznaczonej na
mapie numerem ewidencyjnym 37/1 o powierzchni 10,0 ha.
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§3. 1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej, rezydencjalnej oznaczone na rysunku planu symbolem M/ML,
2) tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczone na
rysunku planu symbolem MU,
3) teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP,
4) tereny dróg dojazdowych KD, gminnych KDG(L) i przejcia
pieszego Kx,
5) zasady w zakresie obs³ugi w urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.
2. Ni¿ej wymienione oznaczenia graficzne przedstawione
na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania,
2) nieprzekraczalne linie zabudowy,
3. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu w skali
1:2000, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§4. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia planu, o którym
mowa w §1 niniejszej uchwa³y,
2. uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Gminy Kamierz,
3. rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek planu na
mapie w skali 1:2.000,
4. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na obszarze
w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, okrelone symbolem,
5. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹
przeznaczenie podstawowe,
6. przedsiêwziêciach mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na
rodowisko - nale¿y przez to rozumieæ przedsiêwziêcie
wymienione w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 24
wrzenia 2002 r., w sprawie okrelenia rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko
oraz szczegó³owych kryteriów zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹dzania raportu o oddzia³ywaniu na rodowisko - Dz.U. Nr 179 z dnia 29 padziernika
2002 r.
ROZDZIA£ II
Przepisy szczegó³owe
§5. 1. Na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolem M ustala siê jako przeznaczenie podstawowe budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, budownictwo letniskowe
z budynkami ca³orocznego lub okresowego pobytu, zabudowê rezydencjonaln¹.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
dopuszczalne mog¹ stanowiæ us³ugi bytowe: handel, ma³a
gastronomia, urz¹dzenia infrastruktury technicznej. Us³ugi te
nie mog¹ nale¿eæ do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko.
3. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:
1) powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 35% powierzchni dzia³ki,
2) nale¿y przestrzegaæ nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy budynków mieszkalnych w odleg³oci 7 m od granic frontowych dzia³ek od strony dróg dojazdowych KD, dróg gminnych KDG(L),
3) zapewniæ miejsca parkingowe w granicach dzia³ki,
4) forma projektowanych budynków mieszkalnych winna
byæ nastêpuj¹ca:
a) rzuty poziome z dopuszczeniem ryzalitów, ganków,
werand itp.,
b) liczba kondygnacji parter plus poddasze u¿ytkowe,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe, symetryczne,
o nachyleniu 20° - 45°, kryte dachówk¹ lub materia³em
imituj¹cym dachówkê w kolorze czerwonym lub brunatnym,
5) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 50 m2. Wysokoæ - jedna kondygnacja do
okapu dachu lub jako dobudowane do budynków mieszkalnych. Forma dachu nawi¹zuj¹ca do formy dachu budynku mieszkalnego,
6) pomieszczenia us³ugowe, dopuszczone zgodnie z ust. 2
nale¿y wydzieliæ w obrêbie kubatury budynku mieszkalnego lub wolnostoj¹ce. Obowi¹zuje nawi¹zanie do architektury budynku mieszkalnego,
7) dopuszcza siê ³¹czenie dzia³ek,
8) ogrodzenia a¿urowe, nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych p³otów, zaleca siê zastosowanie drewna, zieleni. Obowi¹zuje
zakaz budowy ogrodzeñ w formie litego muru.
§6. 1. Ustala siê tereny zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej oznaczone na rysunku planu symbolami MU.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 przeznaczenie
podstawowe stanowi zabudowa mieszkaniowa z us³ugami.
Dopuszcza siê zabudowê us³ugow¹ bez funkcji mieszkaniowej.
3. Us³ugi, o których mowa w ust. 1 nie mog¹ nale¿eæ do
przedsiêwziêæ mog¹cych znacznie oddzia³ywaæ na rodowisko a tak¿e generowaæ zewnêtrzny ruch samochodowy ciê¿arowy i osobowy.
4. Ewentualna uci¹¿liwoæ b¹d szkodliwoæ dla rodowiska wywo³ana przez obiekty us³ugowe nie mo¿e wykraczaæ
poza teren lokalizacji dzia³ki.
5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala siê
nastêpuj¹ce zasady zagospodarowania i warunki architektoniczne:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

Poz. 1335

 4902 

1) powierzchnia zabudowy nie powinna przekraczaæ 50%
powierzchni dzia³ki,
2) projektowane budynki mieszkalne nale¿y realizowaæ przy
zachowaniu warunków okrelonych w §5 ust. 3 pkt 4,
3) obiekty us³ugowe parterowe z poddaszem i dachem nawi¹zuj¹cym do architektury budynku mieszkalnego. Dopuszcza siê budowanie pomieszczeñ us³ugowych do budynku mieszkalnego,
4) budynki gospodarcze lub gara¿e nie powinny przekraczaæ
powierzchni 50 m2, wysokoæ jednej kondygnacji z dachem nawi¹zuj¹cym do formy dachu budynku mieszkalnego lub us³ugowego,
5) ogrodzenia wy³¹cznie a¿urowe.
§7. 1. Ustala siê teren zieleni urz¹dzonej oznaczony na
rysunku planu symbolem ZP.
2. Teren, o którym mowa w ust. 1 nale¿y traktowaæ jako
ogólno dostêpny i zagospodarowaæ zgodnie z ustalon¹ kompozycj¹ przy udziale takich elementów jak: cie¿ki, aleje,
placyk, trawnik, grupy krzewów drzew o zró¿nicowanej kolorystyce, oczko wodne, ma³a architektura. Dopuszcza siê urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
§8. 1. Obs³ugê komunikacyjn¹ ustala siê z dróg gminnych
oznaczonych symbolem KDG(L) oraz projektowanych dróg
dojazdowych oznaczonych symbolem KD.
2. Dla dróg gminnych KDG(L) ustala siê poszerzenie pasa
drogowego o 4 m kosztem dzia³ki nr ewid. 37/1, projektowane
drogi dojazdowe KD o szerokoci 12 m w liniach rozgraniczaj¹cych.
3. Ustala siê nieprzekraczalne linie zabudowy w odleg³oci 7 m od linii rozgraniczaj¹cej drogê KDG(L) i 7 m od dróg
dojazdowych KD.
4. Ustala siê teren przejcia pieszego o szerokoci 4 m
oznaczony symbolem Kx.
§9. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodê obiekty kubaturowe pod³¹czyæ do istniej¹cego wodoci¹gu wiejskiego.

2. Przewiduje siê docelowo pod³¹czenie zabudowy do
sieci kanalizacyjnej. Do czasu zrealizowania kolektora z sieci¹
dopuszcza siê odprowadzenie cieków do szczelnych zbiorników zlokalizowanych na ka¿dej dzia³ce.
3. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ teren
zasiliæ poprzez przy³¹cze do projektowanych s³upowych stacji
traf, oznaczonych na rysunku planu symbolem EE. Zmiana
lokalizacji trafostacji nie powoduje zmiany planu.
4. W zakresie gospodarki odpadami ustala siê, ¿e odpady
komunalne i komunalno - podobne gromadziæ w granicach
posesji, w sposób umo¿liwiaj¹cy zorganizowany wywóz na
sk³adowisko odpadów.
5. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o preferuje siê lokalne
ród³a opalane paliwami ekologicznymi.
ROZDZIA£ III
Przepisy koñcowe
§10. Ustala siê stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowych
op³at, o jakich mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoci
15%.
§11. Traci moc Uchwa³a Nr XXV/70/92 Rady Gminy
w Kamierzu z dnia 19 grudnia 1992 r. (Dziennik Urzêdowy
Województwa Poznañskiego Nr 3 poz. 23 z 23 lutego 1993 r.)
w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamierz w czêci sprzecznej z ustaleniami planu uchwalonymi niniejsz¹ uchwa³¹.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kamierz.
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Ryszard Hartwich
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1336
UCHWA£A Nr XIII/118/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr
142 poz. 1591 z 2001 roku ze zmianami) oraz art. 109, art. 116
ust. 1 i 4 122, 124 ust. 1 - 3 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 poz.
148 z 2003 roku ze zmianami) oraz art. 406 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62
poz. 627 ze zmianami)
§1. Uchwala siê bud¿et Gminy Nekla w wysokoci:
1. Dochody (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1) 10.253.821 z³
w tym:
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacje zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3)
233.378 z³.
2. Wydatki (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2) 10.496.321 z³ w tym:
Wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom ustawami (za³¹cznik Nr 4)
233.378 z³.
3. Deficyt bud¿etowy w kwocie 242.500 z³ bêdzie pokryty
przychodami z po¿yczek (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5).
§2. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ do 1% wydatków bud¿etu
w kwocie 10.000 z³.
§3. Ustala siê plan wydatków inwestycyjnych realizowanych z bud¿etu gminy w 2004 roku (za³¹cznik Nr 6).
§4. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 7).

§5. Okrela siê plan przychodów i wydatków rodka specjalnego z tytu³u zajêcia pasa drogowego oraz do¿ywiania
dzieci (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8).
§6. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ alkoholu i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych
w gminnym programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w kwocie 65.000 z³ (zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9).
§7. Uchwala siê plan dotacji dla instytucji kultury (zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 10).
§8. Upowa¿nia siê Burmistrza Miasta i Gminy do:
- dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w obrêbie jednego dzia³u z wyj¹tkiem zmian
w planie wydatków inwestycyjnych,
- lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach
w innych bankach ni¿ bank prowadz¹cy bankow¹,
- okrela siê maksymalna kwotê 100.000 z³ po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych zaci¹ganych przez Burmistrza w roku bud¿etowym na pokrycie wystêpuj¹cego
niedoboru bud¿etu oraz sp³aty zobowi¹zañ.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r.
Przewodnicz¹cy Rady
() Adam Stefaniak
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIII/118/04
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY NEKLA ROK 2004
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jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
Pozosta³e odsetki
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie karty
podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at lokalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Podatek do czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Wp³ywy z innych op³at lokalnych pobieranych przez jednostki samorz¹du
terytorialnego na podstawie odrêbnych ustaw
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Ogó³em
5.000
5.000
5.000
443.100
443.100
18.000
170.000
250.000
5.100
81.178
55.078
54.178
900
26.100
26.100
1.000
1.000
1.000
400
400
400
4.475.421
25.100
25.000
100
2.944.774
2.350.000
208.401
27.873
150.000
3.000
3.500
9.000
90.000
93.000
10.000
165.500
35.000
65.000
65.500
1.340.047
1.270.047
70.000
4.171.622
3.395.850
3.395.850
606.537
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75814
75831
801

2920
0920
2920

80101
0750
6090
80104

0830

80110
0750
852
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010
854

85401

900

0830

90001
6290
90002
90095

0400
0960
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Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Czêæ równowa¿¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych na finansowanie lub
dofinansowanie zadañ inwestycyjnych
Przedszkola
Wp³ywy z us³ug
Gimnazja
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
jednostek samorz¹du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone gminom(zwi¹zkom
gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin (zwi¹zków gmin),
powiatów (zwi¹zków powiatów), samorz¹dów województw, pozyskane z innych
róde³
Gospodarka odpadami
Wp³ywy z op³aty produktowej
Pozosta³a dzia³alnoæ
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniê¿nej
Razem

606.537
40.000
40.000
129.235
129.235
650.300
499.500
10.000
489.500
111.000
111.000
39.800
39.800
177.800
4.200
4.200
97.600
97.600
8.300
8.300
67.700
67.700
85.000
85.000
85.000
163.000
108.000
108.000
25.000
25.000
30.000
30.000
10.253.821,00

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XIII/118/04
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY NEKLA ROK 2004
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01010
01030

6050
2850

01095
600

60016

4430
4300

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby Rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup us³ug pozosta³ych

Ogó³em
140.668
128.500
128.500
4.168
4.168
8.000
8.000
456.590
456.590
84.000
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750

6050
75011

75022

75023

4010
4040
4110
4120
4440
3030
4210
4300
4410
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4530
6050

751
75101
754

75412

75414

4300
3030
4210
4260
4300
4410
4430
4210

756
75647
757

4100

75702
8070
758
801

75818
80101

4810
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
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Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych oraz
po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

Poz. 1336

372.590
1.296.096
116.262
88.661
6.722
16.424
2.335
2.120
79.000
67.600
6.400
2.000
3.000
1.100.834
625.005
41.594
108.691
15.464
57.000
15.000
47.000
100.000
25.000
12.000
15.080
30.000
9.000
1.000
1.000
1.000
62.900
62.500
15.700
27.100
2.760
11.840
2.300
2.800
400
400
27.283
27.283
27.283
219.500
219.500
219.500
10.000
10.000
10.000
5.487.466
2.678.215
2.887
126.426
1.440.433
111.935
301.777
41.837
105.802
25.000
82.417
41.006
1.748
38.000
7.900
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80104

80110

80113

80146

851

85154

852

4430
4440
6050
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4440
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4430
4440
4240
4410
4430
3030
4300

85213
85214
85215
85216
85219

4130
3110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
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Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wyd. na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup us³ug pozosta³ych
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy

Poz. 1336

4.000
96.847
250.200
932.295
30.372
11.697
570.032
42.680
109.010
16.302
15.014
55.000
11.478
9.500
9.500
3.320
10.374
2.400
35.616
1.734.617
1.869
93.024
1.047.740
76.874
220.633
30.557
29.776
18.000
97.287
15.800
650
22.800
6.900
4.000
68.707
119.238
44.846
3.461
8.372
1.184
21.000
25.000
10.000
4.500
875
23.101
500
15.551
7.050
65.000
65.000
6.000
59.000
602.832
4.200
4.200
257.940
257.940
120.558
120.558
8.300
8.300
170.191
1.000
125.167
7.719
22.817
3.388
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85228

854

85401

85446
900

90001
90004
90015

90095

921

92109
92116
92195

926

4210
4300
4410
4440
4010
4040
4110
4120
4300
4440
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4280
4300
4410
4440
4410
6050
4210
4270
4260
4300
6050
4210
4260
4270
4300
2550
2550
4210

92604
2580
4210
4300
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Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnoci
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Razem

Poz. 1336

3.000
3.000
2.000
2.100
41.643
10.650
836
1.978
281
27.198
700
218.234
217.534
106
7.589
141.337
9.915
29.416
4.130
3.125
12.000
1.000
160
500
300
7.956
700
700
1.536.797
1.116.005
1.116.005
10.000
3.000
7.000
247.837
105.215
117.622
25.000
162.955
52.955
30.000
39.820
40.180
307.955
196.000
196.000
107.955
107.955
4.000
4.000
64.000
64.000
58.000
3.500
2.500
10.496.321
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ ZLECONYCH GMINIE NEKLA NA ROK 2004 DOCHODY
Dzia³
750

Rozdzia³

Paragraf

75011
2010

751
75101
2010
754

75414
2010

852
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom
gmin) ustawami
Razem

Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej
750 Administracja publiczna

18.000 z³

75011 Urzêdy Wojewódzkie

Ogó³em
54.178
54.178
54.178
1.000
1.000
1.000
400
400
400
177.800
4.200
4.200
97.600
97.600
8.300
8.300
67.700
67.700
233.378

18.000 z³

235 Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego 18.000 z³
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN FINANSOWY ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ZLECONYCH GMINIE NA ROK 2004
WYDATKI
Dzia³
750

Rozdzia³

Paragraf

75011
4010
4110
4120

751
75101
754

75414

852

4300

4210

85213
4130
85214
85216
85219

3110
3110
4010
4110
4120

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Razem

Zlecone
54.178
54.178
45.269
7.800
1.109
1.000
1.000
1.000
400
400
400
177.800
4.200
4.200
97.600
97.600
8.300
8.300
67.700
56.262
10.060
1.378
233.378

Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU JEDNOSTKI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
952 - Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym 300.000 z³

992 - Sp³ata otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 57.500 z³
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

WYKAZ ZADAÑ INWESTYCYJNYCH W ROKU 2004
Dzia³
010

600

750

801

900

Rozdzia³
01010

60016

75023

80101

90001
90015

Paragraf

6050

6050

6050

6050

6050
6050

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Administracja publiczna
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Razem

Ogó³em
128.500
128.500
128.500
372.590
372.590
372.590
9.000
9.000
9.000
250.200
250.200
250.200
1.141.005
1.116.005
1.116.005
25.000
25.000
1.901.295

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU CELOWEGO
GMINNY FUNDUSZ OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
I Planowane przychody
1. Stan rodków na dzieñ 1.01.2004
2. Plan przychodów
Razem przychody
Dzia³ 900  Gospodarka komunalna i Ochrona rodowiska
90011 - Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
§069 - Wp³ywy z ró¿nych op³at
II. Planowane wydatki
1. Plan wydatków
Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90011  Gospodarka ciekowa i ochrona wód
§4210  Zakup pojemników do segregacji odpadów
§4300- Odrestaurowanie parku w Nekli
§6110  wydatki inwestycyjne funduszy celowych (kanalizacja)
Razem wydatki

173.000
169.000
342.000
169.000
169.000
169.000
342.000
342.000
342.000
9.000
33.000
300.000
342.000
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW - RODKÓW SPECJALNYCH
1. Przychody
Dzia³
600

Rozdzia³
60016

854

85401
Ogó³em

§

Treæ
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Wp³aty z ró¿nych op³at
Edukacyjna opieka wychowawcza
Wp³ywy z us³ug

069
083

Kwota
3.000
3.000
3.000
45.000
45.000
48.000

2. Wydatki
Dzia³
600
854

Rozdzia³
60016
85401

Ogó³em

§
4300
4010
4110
4120
4300

Treæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych

Kwota

3.000
22.700
4.066
456
17.778
48.000

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ OKRELONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY
Dzia³

Rozdzia³

§

756

75618
048

Treæ

Kwota

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwi¹zane z ich poborem

65.000

Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw

65.000

Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu

65.000

WYDATKI
Dzia³

Rozdzia³

§

851
85154

Treæ

Kwota

Ochrona zdrowia

65.000

Przeciwdzia³anie alkoholizmowi

65.000

3030

Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

4300

Zakup us³ug pozosta³ych

6.000
59.000
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XIII/118/2004
Rady Miejskiej Gminy Nekla
z dnia 29 stycznia 2004 r.

PLAN DOTACJI PODMIOTOWEJ DLA INSTYTUCJI KULTURY NA ROK 2004
Z bud¿etu Miasta i Gminy na rok 2004 ustala siê dotacje
podmiotowa na dofinansowanie dzia³alnoci bie¿¹cej:

go Orodka Kultury w Nekli w dziale 921 92109 §255
w wysokoci 196.000 z³

Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nekla w dziale 921
rozdzia³ 92116 §255 w wysokoci 107.955 z³ dla Nekielskie-

Dotacje przekazywaæ siê bêdzie do dnia 10 ka¿dego miesi¹ca w wysokoci 1/12.

1337
UCHWA£A Nr XX/122/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 2204 r.
w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), oraz art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kole
uchwala, co nastêpuje:

§3. Siedziba, teren i przedmiot dzia³ania Domu Kultury nie
ulega zmianie.

§1. Przekszta³ca siê jednostkê bud¿etow¹ pod nazw¹:
Miejski Dom Kultury w Kole i tworzy siê samodzieln¹
samorz¹dow¹ instytucjê kultury pod nazw¹: Miejski Dom
Kultury w Kole zwan¹ dalej Domem Kultury.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Wyposa¿a siê Dom Kultury w mienie ruchome znajduj¹ce siê w dotychczasowym jego u¿ytkowaniu, a zatrudnieni pracownicy staj¹ siê pracownikami Domu Kultury.

§4. Strukturê organizacyjn¹ Domu Kultury, zakres dzia³ania oraz sposób finansowania okreli statut nadany odrêbn¹
uchwa³¹.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ko³a.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Kole
() Urszula Pêkacz
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1338
UCHWA£A Nr XX/123/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 2204 r.
w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), oraz art. 9 ust.
1 ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kole
uchwala, co nastêpuje:
§1. Przekszta³ca siê jednostkê bud¿etow¹ pod nazw¹:
Muzeum Technik Ceramicznych w Kole i tworzy siê samodzieln¹ samorz¹dow¹ instytucjê kultury pod nazw¹: Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zwan¹ dalej Muzeum.

§3. Siedziba, teren i przedmiot dzia³ania Muzeum nie
ulega zmianie.
§4. Strukturê organizacyjn¹ Muzeum, zakres dzia³ania oraz
sposób finansowania okreli statut nadany odrêbn¹ uchwa³¹.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ko³a.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Kole
() Urszula Pêkacz

§2. Wyposa¿a siê Muzeum w mienie ruchome znajduj¹ce
siê w dotychczasowym jego u¿ytkowaniu, a zatrudnieni pracownicy staj¹ siê pracownikami Muzeum.

1339
UCHWA£A Nr XX/124/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOLE
z dnia 24 lutego 2204 r.
w sprawie utworzenia samorz¹dowej instytucji kultury
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), oraz art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. O organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 z póniejszymi zmianami) Rada Miejska w Kole
uchwala, co nastêpuje:

§3. Siedziba, teren i przedmiot dzia³ania Biblioteki nie
ulega zmianie.

§1. Przekszta³ca siê jednostkê bud¿etow¹ pod nazw¹:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole i tworzy
siê samodzieln¹ samorz¹dow¹ instytucjê kultury pod nazw¹:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kole zwan¹
dalej Bibliotek¹.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§2. Wyposa¿a siê Bibliotekê w mienie ruchome znajduj¹ce siê w dotychczasowym jego u¿ytkowaniu, a zatrudnieni
pracownicy staj¹ siê pracownikami Biblioteki.

§4. Strukturê organizacyjn¹ Biblioteki, zakres dzia³ania
oraz sposób finansowania okreli statut nadany odrêbn¹
uchwa³¹.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ko³a.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Kole
() Urszula Pêkacz
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1340
UCHWA£A Nr XX/188/2004 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 7 dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt
2 i ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami), Rada
Miasta Gniezna uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a reguluje zasady wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna,
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.
§3. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gniezna Nr XV/135/
2003 z dnia 24 padziernika 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta Gniezna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
() Robert Gawe³

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XX/188/2004
Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 lutego 2004 r.

ZASADY WYNAJMOWANIA LOKALI WCHODZ¥CYCH W SK£AD MIESZKANIOWEGO ZASOBU MIASTA GNIEZNA
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu Miasta
Gniezna.
§2. Celem gospodarowania mieszkaniowym zasobem
Miasta Gniezna jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych
mieszkañców Miasta Gniezna, w szczególnoci zaspokajanie
potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich
dochodach.
§3. Umowa najmu lokalu, z wyj¹tkiem lokalu socjalnego,
zawierana jest na czas nieoznaczony.
ROZDZIA£ II
Wysokoæ dochodu gospodarstwa domowego
uzasadniaj¹ca oddanie w najem lokalu na
czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§4. Umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony mog¹ byæ
zawierane z osobami, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do innego
lokalu i osi¹gaj¹ niskie dochody.

§5. Przez osoby lub rodziny, które osi¹gaj¹ niskie dochody rozumie siê:
1. Osoby samotne, których redni miesiêczny dochód brutto
nie przekracza 150% kwoty najni¿szej emerytury w okresie
6 miesiêcy poprzedzaj¹cych zakwalifikowanie do zawarcia
umowy.
2. Rodziny, w których redni miesiêczny dochód brutto na
jedn¹ osobê nie przekracza 100% kwoty najni¿szej emerytury w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych zakwalifikowanie do zawarcia umowy.
§6. Je¿eli redni miesiêczny dochód na jednego cz³onka
gospodarstwa domowego nie przekracza 75% kwoty najni¿szej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 50% tej
kwoty w gospodarstwie wieloosobowym - z wnioskodawc¹
mo¿e byæ podpisana umowa najmu lokalu socjalnego.
ROZDZIA£ III
Warunki zamieszkiwania kwalifikuj¹ce
wnioskodawc¹ do ich poprawy
§7. Poprawa warunków zamieszkiwania polega na dostosowaniu mieszkania do potrzeb oraz mo¿liwoci najemców
i realizowana jest poprzez:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

Poz. 1340

 4917 

1. Zawarcie umowy najmu z mieszkaniowego zasobu gminy.
2. Zamianê lokalu na lokal o powierzchni mniejszej, co jest
mo¿liwe, o ile powierzchnia mieszkalna w nowym miejscu
zamieszkania jest wiêksza ni¿ 5,00 m2.
ROZDZIA£ IV
Kryteria wyboru osób, którym przys³uguje
pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu
na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego
§8. Przez osoby, które nie maj¹ zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych rozumie siê osoby, które osi¹gnê³y najwy¿sz¹ iloæ punktów i spe³niaj¹ jeden z poni¿szych warunków:
1. nie posiadaj¹ tytu³u prawnego do lokalu,
2. zamieszkuj¹ w lokalu, w którym na jedn¹ uprawnion¹
osobê przypada mniej ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej,
3. lokal nie spe³nia warunków techniczno-funkcjonalnych,
4. zamieszkuj¹ w pomieszczeniach, które nie s¹ przeznaczone na sta³y pobyt dla ludzi,
5. s¹ bezdomne w wyniku zdarzeñ losowych.
§9. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa powo³ana przez Prezydenta Miasta Gniezna ustala listê osób posiadaj¹cych pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony. Na listê wpisywani s¹ wnioskodawcy wy³onieni w oparciu
o kryteria, którym przypisane s¹ odpowiednie punkty - Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Rady Miasta.

§14. W sytuacjach spo³ecznie uzasadnionych mo¿na zawrzeæ umowê najmu lokalu na czas okrelony bez umieszczania najemcy na licie. Dotyczy to w szczególnoci:
1. osób pozbawionych mieszkania z powodu klêski ¿ywio³owej (po¿ar, katastrofa budowlana itp.),
2. osób w podesz³ym wieku nie znajduj¹cych schronienia,
3. osób chronionych przed przemoc¹ lub alkoholizmem
w rodzinie,
4. innych szczególnie uzasadnionych przypadków.
ROZDZIA£ V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy oraz zamiany
pomiêdzy najemcami lokali nale¿¹cych do tego zasobu,
a osobami zajmuj¹cymi lokale w innych zasobach
§15. 1. Osoby bêd¹ce najemcami lokali mieszkaniowego
zasobu Miasta Gniezna mog¹ staraæ siê o zamianê mieszkania
wykorzystuj¹c jeden z wariantów:
1) ubiegaæ siê o zamianê na zwolnione mieszkanie tego
zasobu,
2) ubiegaæ siê o zamianê na lokal o wy¿szym standardzie
w przypadku, gdy zajmowany przez tê osobê lokal spe³nia
kryterium lokalu socjalnego,
3) ubiegaæ siê o zamianê mieszkania poprzez sp³atê istniej¹cego zad³u¿enia z tytu³u czynszu i op³at niezale¿nych od
w³aciciela,

§10. Na listê, o której mowa w §21 ust. 1 wpisywani s¹
wnioskodawcy w kolejnoci wynikaj¹cej z liczby uzyskanych
punktów. W razie uzyskania przez wnioskodawców tej samej
liczby punktów, o kolejnoci umieszczenia na licie decydowaæ bêdzie dok³adna data z³o¿enia wniosku (dzieñ, miesi¹c),
w dalszej kolejnoci ocena warunków mieszkaniowych (stan
techniczny zajmowanego mieszkania, powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na jedn¹ osobê) przez Spo³eczn¹ Komisjê
Mieszkaniow¹ w oparciu o protokó³ wynikaj¹cy z oceny
warunków mieszkaniowych danego wnioskodawcy.

2. Najemcy lokali zg³aszaj¹c zajmowany przez siebie lokal
do zamiany na lokal o podwy¿szonym standardzie za³¹czaj¹:

§11. Lista, o której mowa w §21 ust. 2 s³u¿y rejestracji
osób, wobec których orzeczono eksmisjê z prawem do lokalu
socjalnego.

§16. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy mog¹ sk³adaæ wnioski o zamianê lokali
pomiêdzy sob¹. Zgoda na zamianê zostanie wyra¿ona
w przypadku:

§12. Jako lokale socjalne wskazywane s¹ przede wszystkim lokale o obni¿onej wartoci u¿ytkowej, a w szczególnoci
z gorszym wyposa¿eniem technicznym (bez CO, CW, ³azienki
i ubikacji w mieszkaniu, z dostêpem do wody i ubikacji,
chocia¿by urz¹dzenia te znajdowa³y siê poza lokalem). Lokale
socjalne o nie obni¿onej wartoci u¿ytkowej mog¹ byæ przyznane tylko osobom niepe³nosprawnym.
§13. Powierzchnia mieszkalna lokalu socjalnego przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2 powierzchni mieszkalnej
w gospodarstwie wieloosobowym, a w przypadku gospodarstwa jednoosobowego 10 m2. Umowê najmu lokalu socjalnego zawiera siê na czas okrelony.

1) zgodê na w³¹czenie tego lokalu do puli lokali socjalnych,
2) deklaracjê opuszczenia lokalu na czas jednego miesi¹ca,
3) zgodê na prezentacjê lokalu przedstawicielom Urzêdu
Miejskiego i Zarz¹dzaj¹cego,
4) oczekiwane warunki jakie powinien spe³niaæ nowy lokal
(powierzchnia u¿ytkowa, iloæ izb, wyposa¿enie itp.).

1. nieposiadania zaleg³oci z tytu³u op³at czynszowych i op³at
niezale¿nych od w³aciciela,
2. powierzchnia mieszkalna przypadaj¹ca na cz³onka gospodarstwa domowego najemcy w gospodarstwie wieloosobowym nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 5 m2, a w przypadku
osób zamieszkuj¹cych samotnie - 10 m2.
§17. Najemcy zajmuj¹cy lokale w innych zasobach mog¹
dokonywaæ zamiany z najemcami mieszkaniowego zasobu
gminy pod warunkiem wyra¿enia zgody przez w³acicieli
zasobów oraz uregulowania op³aty czynszowej i op³at niezale¿nych od w³aciciela.
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ROZDZIA£ VI
Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali
zabieranych na czas nieoznaczony i o najem lokali
socjalnych oraz sposób poddania tych spraw kontroli
spo³ecznej
§18. Osoby ubiegaj¹ce siê o zawarcie umowy najmu
informuj¹ Miasto sk³adaj¹c wniosek o najem lokalu. We
wniosku wnioskodawca winien wymieniæ wszystkie osoby,
z którymi zamierza zamieszkaæ. Osoby osi¹gaj¹ce dochody,
a wymienione we wniosku winny podaæ miesiêczny dochód
brutto osi¹gniêty w okresie 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych datê
z³o¿enia wniosku.
§19. Wnioski s¹ rejestrowane w Referacie Spraw Lokalowych Urzêdu Miejskiego. Wnioskodawca winien otrzymaæ
informacjê o zarejestrowaniu wniosku lub odmowie jego
zarejestrowania w terminie jednego miesi¹ca od daty z³o¿enia
wniosku.
§20. Spo³eczna Komisja Mieszkaniowa przy wspó³udziale
Referatu Spraw Lokalowych raz w roku rozpatruje kompletne
wnioski.
§21. Zweryfikowane wnioski s¹ kwalifikowane na ni¿ej
wymienione listy, które obowi¹zuj¹ w danym roku.
1. lista osób znajduj¹cych siê w trudnych warunkach mieszkaniowych i o niskich dochodach,
2. lista osób, wobec których zosta³ orzeczony wyrok o eksmisji z zajmowanego lokalu, którym przys³uguje prawo
najmu lokalu socjalnego lub zamiennego,
3. lista osób, którym przys³uguje lokal zamienny na podstawie decyzji o wykwaterowaniu.
§22. Listy wymienione w §21 podaje siê do publicznej
wiadomoci w celu kontroli spo³ecznej poprzez wywieszenie
na tablicy og³oszeñ Urzêdu Miejskiego przy Referacie Spraw
Lokalowych w pierwszym kwartale danego roku.
§23. W przypadku, wyst¹pienia zmiany danych zawartych
we wniosku o wynajêcie mieszkania w okresie obowi¹zywania listy, o której mowa w §21, ust. 1, wnioskodawca winien
zawiadomiæ Referat Spraw Lokalowych, celem uaktualnienia
punktacji, która bêdzie uwzglêdniona przy tworzeniu listy
w nastêpnym roku.
ROZDZIA£ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osoby,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez
najemcê lub w lokalu, w którego najem nie wst¹pi³y
po mierci najemcy
§24. Umowa najmu lokalu mieszkalnego mo¿e byæ zawarta z osobami:
1) które nie wst¹pi³y w stosunek najmu po mierci najemcy
je¿eli s¹ jego zstêpnymi, wstêpnymi, osobami przysposobionymi lub przysposabiaj¹cymi, pe³noletnim rodzeñ-

stwem, pod warunkiem zamieszkiwania z najemc¹ i nieposiadania w³asnego mieszkania,
2) zajmuj¹cymi lokal bez tytu³u prawnego do dnia wejcia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y przez okres nie krótszy ni¿ 10
lat,
3) które utraci³y tytu³ prawny do lokalu na skutek wypowiedzenia umowy najmu lub prawomocnego orzeczenia s¹dowego o eksmisji z lokalu, a przyczyna utraty tytu³u
prawnego usta³a,
4) nie posiadaj¹cymi tytu³u prawnego do lokalu, gdy
w wyniku zawarcia umowy nastêpuje sp³ata istniej¹cego
zad³u¿enia.
§25. Nawi¹zanie umowy najmu, o której mowa w §24
nastêpuje za zap³at¹ czynszu uchwalonego przez Radê Miasta
Gniezna.
§26. Lokator zamieszkuj¹cy w lokalu bez tytu³u prawnego
jest zobowi¹zany do op³acania czynszu najmu wed³ug stawki
ustalonej dla danego lokalu w wysokoci 200%.
ROZDZIA£ VIII
Kryteria oddalania w najem lokali o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 powierzchni u¿ytkowej
§27. Lokale mieszkalne o powierzchni ca³kowitej powy¿ej
80 m2 mog¹ byæ wynajmowane na zasadach czynszu wolnego
ustalonego w drodze przetargowej. Og³oszenia o przetargu
winny siê ukazaæ w prasie lokalnej i na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego.
§28. Zasady i tryb przetargu ustala Prezydent Miasta.
ROZDZIA£ IX
Obowi¹zki stron umowy najmu lokalu
A. Obowi¹zki wynajmuj¹cego
§29. Wynajmuj¹cy jest zobowi¹zany do zapewnienia
sprawnego dzia³ania istniej¹cych urz¹dzeñ technicznych budynku, umo¿liwiaj¹cych najemcy korzystanie z owietlenia
i ogrzewania lokalu, ciep³ej i zimnej wody, zbiorczej anteny
i innych urz¹dzeñ nale¿¹cych do wyposa¿enia lokalu lub
budynku.
§30. Do wynajmuj¹cego nale¿y w szczególnoci:
1. utrzymanie w nale¿ytym stanie, porz¹dku i czystoci pomieszczeñ i urz¹dzeñ s³u¿¹cych do wspólnego u¿ytku
mieszkañców, uraz jego otoczenia,
2. dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeñ i urz¹dzeñ oraz przywrócenie poprzedniego stanu budynku
uszkodzonego niezale¿nie od przyczyn, z tym, ¿e najemcê
obci¹¿a obowi¹zek pokrycia szkód powsta³ych z jego winy,
3. dokonywanie napraw lokali napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposa¿enia technicznego, w zakresie nie
obci¹¿aj¹cym najemcy, a zw³aszcza:
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Obowi¹zki najemcy

§31. Najemca jest obowi¹zany utrzymaæ lokal i pomieszczenia, które do niego przynale¿¹ we w³aciwym stanie
technicznym i sanitarnym oraz przestrzegaæ regulaminu domowego. Najemca jest tak¿e obowi¹zany dbaæ i chroniæ przed
uszkodzeniem lub dewastacj¹ czêci budynku przeznaczone
do wspólnego korzystania, jak klatki schodowe, korytarze,
pomieszczenia gospodarcze oraz otoczenie budynku.
§32. Najemcê obci¹¿a naprawa i konserwacja:
1. pod³óg, posadzek, wyk³adzin pod³ogowych oraz ciennych
ok³adzin ceramicznych, szklanych i innych w kuchni
i pomieszczeniach sanitarnych,

7. eta¿owego centralnego ogrzewania, a w wypadku gdy nie
zosta³o ono zainstalowane na koszt wynajmuj¹cego, tak¿e
jego wymiana,
8. przewodów odp³ywowych urz¹dzeñ sanitarnych, a¿ do
pionów zbiorczych, w tym niezw³ocznie usuwanie ich
niedro¿noci,
9. innych elementów wyposa¿enia lokalu i pomieszczeñ
przynale¿nych poprzez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawê uszkodzeñ
tynków cian i sufitów.
b) malowanie drzwi i okien od strony wewnêtrznej, wbudowanych mebli, urz¹dzeñ kuchennych, sanitarnych
i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozj¹.
§33. Poza naprawami, o których mowa w §32, najemca
jest zobowi¹zany do naprawienia szkód powsta³ych z jego
winy. Odpowiedzialnoæ najemcy i pe³noletnich osób stale
z nim zamieszkuj¹cych za powsta³¹ szkodê jest solidarna.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe

2. okien i drzwi,
3. wbudowanych mebli, ³¹cznie z ich wymian¹,
4. trzonów kuchennych, kuchni i grzejników wody przep³ywowej (gazowych, elektrycznych i wêglowych), podgrzewaczy wody, wanien, brodzików i mis klozetowych, zlewozmywaków i umywalek wraz z syfonami, baterii i zaworów
czerpalnych oraz innych urz¹dzeñ sanitarnych, w które
lokal jest wyposa¿ony, ³¹cznie z ich wymian¹,
5. osprzêtu i zabezpieczeñ instalacji elektrycznej z wy³¹czeniem wymiany przewodów i osprzêtu anteny zbiorczej,
6. pieców wêglowych i akumulacyjnych b¹d wymiana zu¿ytych elementów,

§34. Traci moc uchwa³a Rady Miasta Gniezna Nr XV/135/
2003 z dnia 24 padziernika 2003 roku w sprawie zasad
wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego
zasobu Miasta Gniezna.
§35. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.
§36. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XX/188/2004
Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 lutego 2004 r.

1. Sytuacja rodzinna wnioskodawców:

2. Liczba dzieci lub wychowanków

Rodzina z dzieæmi do lat 18

8 pkt

Pozosta³e gospodarstwa domowe

5 pkt

- iloæ dzieci powy¿ej 7

Osoby samotne w wieku 31 do 40 lat

3 pkt

- iloæ dzieci 6 do 7

8 pkt

Osoby samotne w wieku 41 do 50 lat

5 pkt

- iloæ dzieci 4 do 5

7 pkt

Osoby samotne w wieku 51 do 60 lat

7 pkt

- iloæ dzieci 2 do 3

6 pkt

Osoby samotne w wieku 61 do 70 lat

8 pkt

- iloæ dzieci l dziecko

5 pkt

Osoby samotne powy¿ej 70 lat

10 pkt

Dzieci osierocone, z których co najmniej jedno nie ukoñczy³o 18 lat
10 pkt

Iloæ dzieci lub wychowanków w wieku do 7 lat:
10 pkt

Iloæ dzieci lub wychowanków w wieku od 8 do 18 lat:
- iloæ dzieci powy¿ej 7

7 pkt

- iloæ dzieci 6 do 7

5 pkt
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- iloæ dzieci 4 do 5

4 pkt

-

41 do 50% najni¿szej emerytury

7 pkt

- iloæ dzieci 2 do 3

3 pkt

-

51 do 60% najni¿szej emerytury

6 pkt

- iloæ dzieci l dziecko

2 pkt

-

61 do 70% najni¿szej emerytury

5 pkt

3. rednia powierzchnia u¿ytkowa na jednego wnioskodawcê:

-

71 do 80% najni¿szej emerytury

4 pkt

-

81 do 90% najni¿szej emerytury

3 pkt

-

91 do 100% najni¿szej emerytury

2 pkt

-

101 do 150% najni¿szej emerytury

1 pkt

-

powy¿ej 150% najni¿szej emerytury

0 pkt

-

bezdomnoæ, zamieszkiwanie w schroniskach lub noclegowniach
12 pkt

-

powierzchnia u¿ytkowa do 5 m2 na jednego wnioskodawcê
10 pkt
m2

do 6

m2

na wniosko8 pkt

-

powierzchnia u¿ytkowa od 5,1
dawcê

-

powierzchnia u¿ytkowa od 6,1 m2 do 7 m2 na wnioskodawcê
7pkt

-

powierzchnia u¿ytkowa od 7,1 m2 do 8 m2 na wnioskodawcê
6 pkt

-

powierzchnia u¿ytkowa od 8,1 m2 do 9 m2 na wnioskodawcê
4 pkt

-

powierzchnia u¿ytkowa od 9,1 m2 do 10 m2 na wnioskodawcê
1 pkt

-

powierzchnia u¿ytkowa powy¿ej 10 m2 na wnioskodawcê
0 pkt

4. Wspólne zamieszkiwanie ma³¿onków po rozwodzie
-

do 2 lat

1 pkt

-

2 do 4 lat

2 pkt

-

powy¿ej 4 lata

3 pkt

Zamieszkiwanie jednego z wnioskodawców w domu dziecka lub rodzinie zastêpczej
10 pkt
Wspólne zamieszkiwanie co najmniej dwu rodzin 2 pkt
5. Sytuacja materialna wnioskodawców
Udokumentowany redni miesiêczny dochód (brutto) przypadaj¹cy na jednego wnioskodawcê w ci¹gu ostatniego
roku kalendarzowego:
-

mniejszy ni¿ 20% najni¿szej emerytury

12 pkt

-

21 do 30% najni¿szej emerytury

10 pkt

-

31 do 40% najni¿szej emerytury

8 pkt

6. Okres dotychczasowego wyczekiwania na mieszanie:
Wiêcej ni¿:
-

2 lata od z³o¿enia wniosku

1 pkt

-

3 lata od z³o¿enia wniosku

3 pkt

-

4 lata od z³o¿enia wniosku

4 pkt

-

5 lat od z³o¿enia wniosku

5 pkt

-

6 lat od z³o¿enia wniosku

6 pkt

-

8 lat od z³o¿enia wniosku

8 pkt

-

10 lat od z³o¿enia wniosku

10 pkt

7. Sytuacja zdrowotna wnioskodawców
Niepe³nosprawnoæ trwa³a co najmniej jednego z wnioskodawców:
-

o stopniu znacznym

10 pkt

-

o stopniu umiarkowanym

8 pkt

-

o stopniu lekkim

6 pkt

Potwierdzona zawiadczeniem lekarskim choroba spowodowana dotychczasowym sposobem zamieszkiwania
lub uniemo¿liwiaj¹ca dotychczasowy sposób zamieszkiwania
5 pkt
8. Inne uwarunkowania rodzinne, spo³eczne i ocena spo³ecznej komisji mieszkaniowej.
Potwierdzone stanowiskiem Miejskiego Orodka Pomocy
Spo³ecznej, Kuratora S¹dowego, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, ocena warunków mieszkaniowych przez
Spo³eczn¹ Komisjê Mieszkaniow¹ inne uwarunkowania
nie punktowane w pozosta³ych kryteriachod 0 do 10 pkt
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1341
UCHWA£A Nr XX/192/2004 RADY MIASTA GNIEZNA
z dnia 27 lutego 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci op³aty zastrze¿onych stanowisk postojowych (kopert)
w celu korzystania z nich na prawach wy³¹cznoci w strefie p³atnego parkowania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13 b ust.
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity - Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zmianami), Rada
Miasta Gniezna uchwala, co nastêpuje:
§1. Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze mog¹ wystêpowaæ o wyznaczenie na ulicach SPP, zastrze¿onych miejsc
postojowych (kopert) w celu korzystania z nich na prawach
wy³¹cznoci.
§2. 1. Op³ata zrycza³towana za zajêcie wydzielonego stanowiska postojowego na prawach wy³¹cznoci za jeden miesi¹c
wynosi 300 z³.

w ust. 1 w Kasie BSP lub przelewem na konto rodka
specjalnego.
3. Liczba kopert jest limitowana i nie mo¿e przekroczyæ
10% miejsc postojowych w SPP.
§3. Zajêcie koperty przez pojazdy samochodowe innych
osób nie upowa¿nia do wysuwania z tego tytu³u roszczeñ do
BSP.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Gniezna.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Warunkiem korzystania z wydzielonego stanowiska
postojowego jest uprzednie uiszczenie op³aty, o której mowa

Przewodnicz¹cy
() Robert Gawe³

1342
UCHWA£A Nr XI/58/04 RADY GMINY KRZYMÓW
z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 r
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 oraz
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami), art. 109 ust. 1, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1, 2
i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zmianami) oraz 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627), Rada Gminy
Krzymów uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci
9.345.000 z³, w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie w kwocie 356.242 z³,
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 1 do uchwa³y.
§2. 1. Uchwala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci
13.950.000 z³, w tym:
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- wydatki na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
w kwocie 356.242 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do
uchwa³y.
2. W wydatkach ustalonych w §2 pkt 1 wyodrêbnia siê
wydatki maj¹tkowe w kwocie 5.065.474 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y.
§3. Ustala siê deficyt bud¿etu gminy w wysokoci
4.605.000 z³. ród³em sfinansowania deficytu jest kredyt
w wysokoci 3.891.600 z³ oraz po¿yczka z WFOiGW w kwocie
1.000.000 z³. Zabezpieczono równie¿ rodki na sp³atê kredytów w wysokoci 286.600 z³. Przychody i rozchody bud¿etu
okrela Za³¹cznik Nr 4 do uchwa³y.
§4. Na realizacjê zadañ bie¿¹cych wynikaj¹cych z porozumieñ pomiêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego zaplanowano rodki w wysokoci 69.924 z³, zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 5.
§5. Prognozê kszta³towania siê kwoty d³ugu publicznego
na rok 2004 i lata nastêpne okrela Za³¹cznik Nr 6.
§6. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie
25.000 z³.
§7. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych i wydatki na realizacjê gminnego programu profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 50.000 z³.
§8. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z Za³¹cznikiem Nr 7.
§9. Plan dochodów zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej w roku 2004 wynosi 17.000 z³
zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8.
§10. Ustala siê sumê 1.000.000 z³, do wysokoci której
Wójt Gminy mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania
w roku bud¿etowym.
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§11. Ustala siê sumê 900.000 z³, do której Wójt mo¿e
zaci¹gaæ kredyty i po¿yczki krótkoterminowe na pokrycie
wystêpuj¹cego w ci¹gu roku niedoboru.
§12. Plany finansowe z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego ustawami i przekazywania jednostkom samorz¹du
terytorialnego dotacji celowych na realizacje tych zadañ okrela z za³¹cznik Nr 9.
§13. Okrela siê limit wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 10.
§14. Plan przychodów i wydatków rodka specjalnego
z tytu³u zajêcia pasa drogowego w 2004 roku stanowi Za³¹cznikiem Nr 11 do uchwa³y.
§15. Upowa¿nia siê Wójta Gminy w Krzymowie do:
- dokonywania przeniesieñ wydatków bud¿etowych pomiêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u, w tym:
wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ;
- dokonywania przeniesieñ wydatków bie¿¹cych na wydatki
inwestycyjne oraz wydatków inwestycyjnych na wydatki
bie¿¹ce w ramach dzia³u;
- dokonywania zmian w za³¹czniku wydatków inwestycyjnych w ramach dzia³u;
- lokowania wolnych rodków bud¿etowych w banku prowadz¹cym obs³ugê finansow¹ bud¿etu gminy;
- zaci¹gania d³ugu i sp³aty zobowi¹zañ do wysokoci okrelonej w za³¹czniku Nr 4.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2004 r.
i podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Zdzis³awa Pawlak
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Za³¹cznik Nr 1 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

DOCHODY BUD¯ETU GMINY NA 2004 R.
Dzia³
010
020

Rozdzia³
01010

§
0970

02095
0750

700

70005
0470
0750
0770
0920

750
75011
2360
756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
0570
0690
0910
0970
75618

75619
75621
758

0410
0480
0460
0010
0020

75801
75807
75814

2920
2920
0920

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci nieruchomoci
Pozosta³e odsetki
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at
lokalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Pod. Od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Podatek do czynnoci cywilnoprawnych
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od ludnoci
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Wp³ywy z ró¿nych rozliczeñ
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki

Ogó³em
15.500
15.500
15.500
1.000
1.000
1.000
192.000
192.000
6.900
60.000
125.000
100
850
850
850
2.488.897
16.200
16.100
100
1.086.775
879.000
45.000
18.700
56.600
16.650
425
2.100
5.000
56.000
300
200
6.000
800
68.000
18.000
50.000
35.000
35.000
1.282.922
1.280.164
2.758
6.267.311
4.408.501
4.408.501
1.838.810
1.838.810
20.000
20.000
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801

80195
0750

852
900

85228
90002

0830
0400

 4924 

Owiata i wychowanie
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa,
j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
oraz umów o podobnym charakterze
Pomoc spo³eczna
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Wp³ywy z op³aty produktowej
Razem dochody w³asne
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20.000
20.000
20.000
3.000
3.000
3.000
200
200
200
8.988.758

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
2010

751
75101
2010
754

75414
2010

852
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa

Ogó³em
52.942
52.942

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa

1.000

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody zlecone
Ogó³em dochody

52.942
1.000

1.000
400
400
400
301.900
11.300
11.300
167.300
167.300
39.000
39.000
84.300
84.300
356.242
9.345.000
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Za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

WYDATKI BUD¯ETU GMINY NA 2004 R.
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01010

01030

6050
6051
6052
2850

01095

600

4210
4260
4300
4430

60004
2310
60016

700

70005
70095

710
750

71004
75011

4210
4270
4300
6050
6060
4530
4110
4120
4210
4260
4300
4300
3020
4010

75022

75023

4110
4120
4210
4300
4410
3030
4210
4410
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Izby Rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Transport i ³¹cznoæ
Lokalny transport zbiorowy
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu sto³ecznemu Warszawie na
zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego (dofinansowanie do MZK)
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Pozosta³a dzia³alnoæ
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników (dla pracowników ewidencji
ludnoci i kierownika USC)
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

Ogó³em
4.264.674
4.231.274
70.000
2.747.955
1.413.319
900
900
32.500
2.000
13.000
16.000
1.500
470.950
69.924
69.924
401.026
3.000
28.000
63.026
280.000
27.000
52.714
12.114
12.114
40.600
1.050
150
18.000
6.600
14.800
80.000
80.000
80.000
1.472.670
36.120
520
25.650
4.700
580
300
4.270
100
81.000
74.000
6.000
1.000
1.335.550
8.500
17.000
727.000
60.450
143.000
19.000
155.000
23.000
10.000
116.000
18.500
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75095
754

75403
75412

4420
4430
4440
6060
4210
4300
2950
3030
4110
4120
4210
4300
4430

756
75647

757

4100
4210
4300

75702
8070
758

75814
75818

801

80101

80104

80110

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

 4926 

Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Jednostki terenowe policji
Wp³aty jednostek na rzecz rodków specjalnych
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Pobór podatków, op³at i niepodatkowych nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych
oraz po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Zakup us³ug pozosta³ych
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
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2.000
9.500
19.600
7.000
20.000
10.000
10.000
60.700
4.000
4.000
56.700
12.000
400
100
19.000
22.000
3.200
33.000
33.000
30.000
2.000
1.000
122.800
122.800
122.800
61.000
36.000
36.000
25.000
25.000
5.920.300
3.589.600
196.000
2.139.000
162.000
447.000
61.000
244.000
10.000
50.600
24.000
51.000
2.000
3.000
130.000
70.000
362.000
26.100
235.800
17.500
47.900
6.500
6.800
6.800
14.600
1.757.200
90.200
830.000
66.800
183.000
24.700
58.000
6.000
18.000
24.000
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80113

80146

80195
851

85154

85158

4410
4430
4440
6050
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4430
4440
4210
4300
4410
4440
3030
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
2710

852

85214
85215
85219

85228

85295
853

854

85311

85401

85412

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

 4927 

Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Izby wytrzewieñ
Wydatki na pomoc finansow¹ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Pomoc spo³eczna
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Pozosta³e zadania z zakresu polityki spo³ecznej
Rehabilitacja zawodowa i spo³eczna osób niepe³nosprawnych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m³odzie¿y szkolnej
Zakup us³ug pozosta³ych
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500
2.000
54.000
400.000
161.400
33.300
1.500
6.480
830
14.000
100.000
4.000
1.290
28.100
500
26.900
700
22.000
22.000
51.000
50.000
9.400
2.200
300
21.500
5.300
700
10.000
400
200
1.000
1.000
337.900
102.000
102.000
5.000
5.000
91.800
1.500
50.000
2.540
7.520
1.010
7.500
19.500
1.000
1.230
89.100
14.360
1.940
72.800
50.000
50.000
8.000
8.000
4.000
4.000
101.250
85.600
2.600
59.000
4.730
11.800
1.600
2.570
3.300
15.500
15.500
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85446
900

4300

90002
2900
90003

90015

90095

921

92116

92195

4210
4300
4410
4210
4260
4270
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410
4430
4440
6060
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4300
4410
4440
2710

926

4210
4300
92695

4210
4260
4270
4300
4410
4430
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Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka odpadami
Wp³aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz¹du
terytorialnego oraz zwi¹zków gmin lub zwi¹zków powiatów na
dofinansowanie zadañ bie¿¹cych
Oczyszczalnie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz4eñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Zakupy inwestycyjne
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki na pomoc finansow¹ udzielon¹ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego na dofinansowanie w³asnych zadañ bie¿¹cych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura fizyczna i sport
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki w³asne
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150
150
389.700
13.300
13.300
15.200
2.100
10.000
3.100
239.000
3.000
120.000
78.000
38.000
122.200
1.000
28.520
480
5.600
735
54.000
2.000
10.000
350
5.000
2.315
12.200
99.100
88.500
650
52.000
4.100
9.700
1.400
3.550
9.000
6.000
300
1.800
10.600
4.000
1.200
5.400
68.000
68.000
15.000
2.500
20.000
25.000
2.000
3.500
13.593.758
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WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
4010
4040
4110
4120
4410
4440

751
75101
754

75414

852

4300
4300

85213
85214
85216
85219

4130
3110
4110
3110
4010
4040
4110
4120
4440

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup us³ug pozosta³ych
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Wydatki zlecone
Ogó³em wydatki

Ogó³em
52.742
52.942
37.790
4.920
7.680
1.050
102
1.400
1.000
1.000
1.000
400
400
400
301.900
11.300
11.300
167.300
150.000
17.300
39.000
39.000
84.300
62.550
5.290
12.340
1.670
2.450
356.242
13.950.000

Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok
WYKAZ ZADAÑ MAJ¥TKOWYCH
Klasyfikacja
Dz. 010
Rozdz. 01010 §§6050,
6051, 6052

Dz. 600
Rozdz. 60016 §6050

Rozdz. 60016 §6060
Dz. 750
Rozdz. 75023 §6060
Dz. 801
Rozdz. 80101 §6050
Rozdz. 80110 §6050
Dz. 900
Rozdz. 90015 §6050

Nazwa zadania
Rolnictwo i ³owiectwo
1. Sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami w miejscowoci Ro¿ek 
Brzeziñskie Holendry
2. Modernizacja stacji wodoci¹gowej w Brzenie
3. Oczyszczalnia cieków w Brzeziñskich Holendrach
4. Kanalizacja sanitarna (dokumentacja)
Transport i ³¹cznoæ
1. Budowa drogi Brzeziñskie Holendry
2. Budowa drogi Nowy Krzymów
3. Budowa drogi Dr¹¿eñ
4. Budowa drogi Szczepid³o
5. Budowa drogi G³odno - Pota¿niki
6. Budowa drogi Ka³ek
1. Wykup gruntów pod drogi
Administracja publiczna
1. Zakup sprzêtu komputerowego do Urzêdu Gminy
Owiata i wychowanie
1. Modernizacja budynku Szko³y Podstawowej w Krzymowie
1. Budowa Gimnazjum w Brzenie  II etap
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
1. Owietlenie uliczne w Brzenie (ul. Miodowa i ul. Piaskowa)
2. Owietlenie uliczne w Krzymowie ul. Koniñska
3. Owietlenie uliczne w Paprotni, ul. Wrzosowa

Planowane nak³ady do
poniesienia w 2004 r.
4.231.274
648.044
773.230
2.740.000
70.000
307.000
36.000
49.000
57.000
34.000
68.000
36.000
27.000
7.000
7.000
470.000
70.000
400.000
50.200
15.000
4.000
4.000
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4. Owietlenie uliczne w Paprotni, ul. Zielona
5. Owietlenie uliczne w Brzeziñskich Holendrach
6. Owietlenie uliczne w G³odnie
1. Zakup ch³odni do kaplicy przedpogrzebowej w Brzenie
Ogó³em

8.000
4.000
3.000
12.200
5.065.474

Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU GMINY NA 2004 ROK
§
952
992

Okrelenie
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym (rodki
na realizacjê planowanych zadañ inwestycyjnych)
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów, w tym:
Sp³ata zaci¹gniêtego kredytu na realizacjê I etapu zadania pod nazw¹
Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Brzenie i modernizacja
c.o.
Sp³ata zaci¹gniêtego kredytu na realizacjê zdañ: Droga Zalesie 
Brzeno i Sieæ wodoci¹gowa Nowy Krzymów  Helenów.
Razem

Przychody

Rozchody

4.891.600
286.600
167.200
119.200
4.891.600

286.600

Za³¹cznik Nr 5 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

ZADANIA BIE¯¥CE WYNIKAJ¥CE Z ZAWARTYCH POROZUMIEÑ
POMIÊDZY JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO NA 2004 R.
Dzia³

Rozdzia³

§

600

60004

2310

Okrelenie
Dotacja celowa na dofinansowanie do MZK zwi¹zana z dop³at¹ do kosztów
utrzymania podmiejskich linii autobusowych (do kursów na terenie gminy)

Kwota
69.924

Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PROGNOZA KSZTA£TOWANIA SIÊ KWOTY D£UGU PUBLICZNEGO NA ROK 2004 I LATA NASTÊPNE
Stan zad³u¿enia na
Treæ

Kredyt komercyjny w BS
Konin w wysokoci 500.000 z³
umowa Nr 341/417/2001 z
dnia 8.11.2001 r.
2004 rok
Kredyt komercyjny w BS
Konin w wysokoci 358.000 z³
umowa Nr 5657/5151/2002 z
dnia 23.12.2002 r.
2004 rok
2005 rok
Planowane zaci¹gniêcie
po¿yczki z WFOiGW w
Poznaniu w wysokoci
1.000.000 z³
2004 rok
2005 rok

01.01

Obci¹¿enie bud¿etu z tytu³u
Sp³at rat
kapita³owych

31.12

Odsetek od
d³ugu

167.200

-

167.200

6.600

238.800

119.400

119.400

14.500

119.400

-

119.400

4.500

-

1.000.000

-

26.200

1.000.000

800.000

200.000

36.500

Zwiêkszenie
kwoty d³ugu
przychodu z
po¿yczek i
kredytów w
trakcie roku
bud¿etowego

1.000.000
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2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
Planowane zaci¹gniêcie
kredytu w 2004 r.
2004 rok
2005 rok
2006 rok
2007 rok
2008 rok
2009 rok
Razem
2004
2005
2006
2007
2008
2009
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800.000
600.000
400.000
200.000

600.000
400.000
200.000
-

200.000
200.000
200.000
200.000

28.600
20.700
12.800
4.900

-

3.891.600

-

57.700

3.891.600
3.113.280
2.334.960
1.556.640
778.320

3.113.280
2.334.960
1.556.640
778.320
-

778.320
778.320
778.320
778.320
778,320

267.500
217.500
156.100
94.700
33.300

406.000

5.011.000

286.600

105.000

5.011.000
3.913.280
2.934.960
1.956.640
978.320

3.913.280
2.934.960
1.956.640
978.320
-

1.097.720
978.320
978.320
978.320
978.320

308.500
246.100
176.800
107.500
38.200

3.891.600

4.891.600

Gmina nie posiada zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji.

Za³¹cznik Nr 7 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Klasyfikacja

Wyszczególnienie
Stan funduszu na pocz¹tek roku
Dz. 900, Rozdz. 90011, §0690  wp³ywy Przychody (rodki z Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu  op³aty
z ró¿nych op³at
i kary na rzecz ochrony rodowiska)
Przychody razem
Wydatki razem
Dz. 900, Rozdz. 90011, §4300  zakup
Gminny program ochrony rodowiska
us³ug pozosta³ych
Dz. 900, Rozdz. 90011, §4210  zakup
Urz¹dzanie terenów zieleni
materia³ów i wyposa¿enia
Stan funduszu na 31.12.2004 r.

Plan
11.000
5.000
16.000
15.000
13.000
2.000
1.000

Za³¹cznik Nr 8 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PLAN DOCHODÓW ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ W ROK 2004
Wynosi

17.000 z³

Dzia³ 750 Administracja publiczna
Rozdzia³ 75011 Urzêdy wojewódzkie

§2350 Dochody bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹
zadañ zlecanych jednostkom samorz¹du terytorialnego (op³aty za dowody osobiste)
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Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PLAN FINANSOWY NA 2004 R. ZADAÑ W ZAKRESIE ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH
ZADAÑ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO USTAWAMI I PRZEKAZANIA
JEDNOSTKOM SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO DOTACJI CELOWYCH NA REALIZACJÊ TYCH ZADAÑ
Dzia³
750

Rozdzia³

§

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z
zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³.
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone
gminom(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze

75011
2010
751
75101
2010
754

75414
2010

852
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010

Ogó³em
52.942
52.942
52.942
1.000
1.000
1.000
400
400
400

11.300
11.300
167.300
167.300
39.000

Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

39.000

Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿. Z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami

84.300
84.300

WYDATKI
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
4010
4040
4110
4120
4410
4440
751
75101
754

4300
75414

852
85213

4300

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Zakup us³ug pozosta³ych
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³.

Ogó³em
52.942
52.942
37.790
4.920
7.680
1.050
102
1.400
1.000
1.000
1.000
400
400
400
11.300
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Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze

11.300
167.300
150.000
17.300
39.000

3110

wiadczenia spo³eczne

39.000

4010
4040
4110
4120
4440

Orodki pomocy spo³ecznej
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych

84.300
62.550
5.290
12.340
1.670
2.450

Za³¹cznik Nr 10 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
Nazwa programu

Jednostka
realizuj¹ca
program

Okres realizacji

£¹czne nak³ady
finansowe
okresie realizacji

Sieæ wodoci¹gowa z
przy³¹czami w
miejscowoci Ro¿ek 
Brzeziñskie Holendry

Urz¹d Gminy
Krzymów

2003-2005

658.044

Modernizacja stacji
wodoci¹gowej w Brzenie

Urz¹d Gminy
Krzymów

2003-2005

807.280

Oczyszczalnia cieków w
Brzeziñskich Holendrach

Urz¹d Gminy
Krzymów

2003-2005

2.827.384

Razem

4.292.708

Planowane wydatki w latach
Rok 2004

Rok 2005

648.044 w tym: rodki
bud¿etowe 171.011 z³ o
do pozyskania z
programu SAPARD
477.033 z³
773.230 w tym: rodki
bud¿etowe 202.308 z³ i
do pozyskania z
programu SAPARD
570.922 z³
2.740.000 w tym: rodki
bud¿etowe (rodki
w³asne i po¿yczka z
WNOiGW) 1.040.000 z³
i do pozyskania z
programu SAPARD
1.700.000 z³
4.161.274 w tym: rodki
bud¿etowe 1.413.319 i
do pozyskania z
programu SAPARD
2.747.955 z³

0 z³

0 z³

0 z³

0 z³

Za³¹cznik Nr 11 do Uchwa³y Nr XI/58/2004
Rady Gminy Krzymów z dnia 1 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 rok

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKA SPECJALNEGO Z TYTU£U ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO W ROKU 2004
Treæ
Przychody: w tym z tytu³u op³at za zajêcie pasa
drogowego na umieszczenie reklam
Wydatki w tym: bie¿¹ce utrzymanie i naprawa dróg
gminnych

Klasyfikacja
Dzia³ 600, Rozdzia³ 60016,
§0690
Dzia³ 600, Rozdzia³ 60016,
§4300

Przychody

Wydatki

500
500

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

Poz. 1343

 4934 

1343
UCHWA£A Nr XII/73/04 RADY MIEJSKIEJ POGORZELA
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, art. 61 ust.
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami)
oraz art. 109 i art. 116 ust. 1, art. 122, art. 124 ust. 1, 2 i 3,
art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami), Rada Miejska uchwala,
co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê dochody bud¿etu na rok 2004 w wysokoci 6.907.416 z³ jak w za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y, w tym:
1) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na zadania
bie¿¹ce z zakresu administracji rz¹dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez gminê w kwocie
278.557 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3 do uchwa³y,
2) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego w kwocie 23.000 z³ zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 4 do uchwa³y,
3) Dochody z op³at na zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
w kwocie 41.000 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do uchwa³y.

mieñ z organami administracji rz¹dowej - 278.557 z³, jak
w za³¹czniku Nr 3 do uchwa³y,
2) Wydatki na realizacjê zadañ realizowanych w drodze porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego
w kwocie - 23.000 z³, jak w za³¹czniku Nr 4 do uchwa³y,
3) Wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych 41.000 z³, jak w za³¹czniku Nr 5 do uchwa³y.
§3. 1. Na sp³atê kredytu bankowego w kwocie 111.000 z³
przeznacza siê nadwy¿kê dochodów nad wydatkami - 111.000
z³.
2. Zestawienie przychodów i rozchodów bud¿etu okrela
za³¹cznik Nr 7 do uchwa³y.
§4. Ustala siê plan przychodów i wydatków rodków
specjalnych jak w za³¹czniku Nr 8 do uchwa³y.
§5. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, jak
w za³¹czniku Nr 9 do uchwa³y.
§6. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci - 47.559 z³.
§7. Upowa¿nia siê Burmistrza do:

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na 2004 r. w wysokoci
6.796.416 z³ jak w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y.

1. Zaci¹gania kredytów na pokrycie niedoboru bud¿etowego
do wysokoci 75.000 z³.

2. Ogólna kwota wydatków ustalona w ust. 1 przeznaczona jest na:

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków polegaj¹cych
na przeniesieniach planu wydatków miêdzy paragrafami
i rozdzia³ami w obrêbie dzia³u.

1) Wydatki bie¿¹ce - 6.714.716 z³ w tym:
a) Wynagrodzenie i pochodne b) Na dotacjê dla instytucji kultury -

4.377.477 z³,
245.000 z³,

c) Na wydatki zwi¹zane z obs³ug¹ d³ugu gminy - 6.000 z³.
2) Na wydatki maj¹tkowe kwotê, jak w za³¹czniku Nr 6 do
uchwa³y 81.700 z³
3.

Wydatki okrelone w ust. 1 obejmuj¹:

1) Wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych na podstawie
odrêbnych ustaw oraz realizowanych w drodze porozu-

3. Do lokowania wolnych rodków na rachunkach bankowych w innych bankach, ni¿ bank prowadz¹cy obs³ugê
bud¿etu gminy.
4. Do sp³aty d³ugu do kwoty 111.000 z³.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia, z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004 r. i podlega og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 12 marca 2004 r.

DOCHODY BUD¯ETOWE PLAN NA 2004 R.
Dzia³
020

Rozdzia³

§

02095
0750

600

60014
2320

700

70005
0470
0750
0840

750
75011
2010
2360
75023

0450

751
75101
2010
754

75414
2010

756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0910
0920
2440
75618

Treæ
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ (umów) miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie wieczyste
nieruchomoci
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub
jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Bezpieczeñstwo publiczne
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminie (zwi¹zkom gmin)
ustawami
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadaj¹cych osobowoci prawnej
Wp³ywy podatku dochodowego od osób fizycznych
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych, op³acany w formie
karty podatkowej
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci
cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i op³at
lokalnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Pod. Od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadania psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Podatek do czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at
Pozosta³e odsetki
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê zadañ bie¿¹cych
jednostek sektora finansów publicznych
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek samorz¹du
terytorialnego na podstawie ustaw

Ogó³em
1.900
1.900
1.900
23.000
23.000
23.000
205.000
205.000
7.000
128.000
70.000
44.620
40.720
40.170
550
3.900
3.900
828
828
828
2.500
2.500
2.500
2.202.158
3.000
3.000
1.506.856
720.544
664.586
15.906
51.000
10.000
980
33.000
300
4.000
500
6.040
81.000
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75621
758

0410
0480
0010
0020

75801
75807
75814
801

80104

852

2920
2920
0920
0830

85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010
85228
900

0830

90015
2010
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Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Przedszkola przy szko³ach podstawowych
Wp³ywy z us³ug
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadania zlecone
gminom(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie lic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿.
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Ogó³em dochody

40.000
41.000
611.302
599.302
12.000
4.124.611
2.943.647
2.943.647
1.170.964
1.170.964
10.000
10.000
58.740
58.740
58.740
206.500
6.000
6.000
132.300
132.300
4.100
4.100
55.100
55.100
9.000
9.000
37.559
37.559
37.559
6.907.416

Za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 12 marca 2004 r.

WYDATKI BUD¯ETOWE PLAN NA 2004 R.
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01030
2850
01095

600

60014
60016

3020
4210
4300
4210
4300
4210
4270
4300
4430

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby Rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2% uzyskanych
wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki

Plan na 2004 r.
22.800
13.300
13.300
9.500
500
5.900
3.100
92.119
29.127
28.127
1.000
62.992
32.289
1.542
27.141
2.020
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700

750

70005

4300
4530

75011
4010

75022

75023

75095

4110
4120
3020
3030
4210
4300
4410
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4530
3020
3030
4100
4210
4300

751
75101
754

4300
75412

75414
757

4210
4260
4300
4410
4430
6060
4210

75702
8070
758
801

75818
80101

4810
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240

 4937 

Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników (dla pracowników ewidencji
ludnoci i kierownika USC)
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wynagrodzenia agencyjno  prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Obrona cywilna
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek jednostek
samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów
wartociowych oraz po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek

Poz. 1343

21.800
21.800
11.300
10.500
1.038.668
40.170
33.565
5.783
822
47.700
600
37.500
6.500
1.500
1.600
897.358
4.000
571.800
52.017
108.620
15.446
46.148
8.000
4.000
44.267
18.000
8.000
16.560
500
53.440
1.000
7.700
40.040
3.200
1.500
828
828
828
87.001
84.501
10.140
9.086
19.375
1.200
5.000
39.700
2.500
2.500
6.000
6.000
6.000
47.559
47.559
47.559
3.719.854
1.821.318
82.690
2.283
1.203.544
95.455
233.388
31.659
39.104
2.000
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80104

80110

80113

80114

80146

80195
851

85154

852

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

3030
3110
4210
4300
4410

85213
85214

85215

4130
3110
4110
3110
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Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Gimnazja
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿.
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Zespo³y ekonomiczno-administracyjne szkó³
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³.
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne

Poz. 1343

12.000
11.000
20.000
5.000
4.000
79.195
679.357
21.512
417.398
30.675
83.075
11.350
26.252
7.217
37.964
3.345
11.802
2.414
710
25.643
855.015
42.607
560.161
44.852
114.568
15.602
16.000
2.000
4.000
2.000
13.000
2.000
666
37.559
159.324
5.182
714
153.428
172.650
312
126.203
8.940
22.990
3.150
2.000
4.160
721
4.174
19.044
17.508
1.536
13.146
13.146
41.000
41.000
2.400
7.000
13.000
18.100
500
588.790
6.000
6.000
297.900
281.100
16.800
80.000
80.000
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85216
85219

85228

85295

854

85401

85446
900

90001
90004
90006
90015

90095

921

92109

3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4300
4410
4440
3110
4110
4120
4210
4300
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4440
4300
6050
4210
4300
4300
4430
4210
4260
4270
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
2550
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Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ochrona gleby i wód podziemnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodz4eñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury

Poz. 1343

4.100
4.100
106.115
2.500
68.887
5.900
12.882
1.832
3.600
5.014
2.800
400
2.300
69.765
500
50.613
4.400
9.479
1.348
1.000
450
1.975
24.910
21.000
450
60
400
3.000
133.144
132.794
2.126
97.823
6.589
16.332
2.283
1.000
1.500
5.141
350
350
688.453
42.000
42.000
15.800
14.800
1.000
14.000
10.000
4.000
148.580
2.043
116.570
29.967
468.073
6.000
203.580
15.000
37.660
5.360
121.209
14.500
30.000
20.000
3.060
3.060
8.644
263.400
201.000
201.000
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92116
92195

926

92605

2550
4210
4260
4300
3030
4210
4260
4300
4410
4430
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Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Ogó³em wydatki

44.000
44.000
18.400
7.050
1.950
9.400
45.000
45.000
21.000
10.000
500
9.100
700
3.700
6.796.416

Za³¹cznik Nr 3 do Uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 12 marca 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI DOTYCZ¥CE REALIZACJI ZADAÑ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE NA 2004 R.
Dzia³
750

Rozdzia³

§

75011
2010
4010
4110
4120

751
75101
2010
754

4300
75414
2010
4210

852
85213

2010
4130
85214
2010

85216

3110
4110
2010
3110

Nazwa
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zakup materia³ów wyposa¿enia
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne op³acane za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz
niektóre wiadczenia rodzinne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia
spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
wiadczenia spo³eczne

Dochody
40.170
40.170

Wydatki
40.170
40.170

40.170
33.565
5.783
822
828

828

828

828

828
2.500
2.500

828
2.500
2.500

2.500
197.500

2.500
197.500

6.000

6.000

6.000
6.000
132.300

132.300

132.300

4.100

115.500
16.800
4.100

4.100
4.100
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85219
2010

900

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4430
4440
90015
2010
4260
4270
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Orodki pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Delegacje s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na Zak³adowy Fundusz wiadczeñ Socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿. Z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Ogó³em

Dochody bud¿etu pañstwa
Dzia³ 750 Administracja publiczna 

11.000

55.100

55.100

55.100

37.559
37.559

1.298
35.770
3.063
6.689
951
1.869
2.604
1.454
208
1.194
37.559
37.559

37.559

278.558

32.244
5.315
278.557

Rozdzia³ 75011 Urzêdy wojewódzkie 

11.000

§069 Wp³ywy z ró¿nych op³at 

11.000

Za³¹cznik Nr 4 do Uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 12 marca 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH
W DRODZE POROZUMIEÑ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO NA ROK 2004
Dzia³
600

Rozdzia³

§

60014
2320
4210
4270

Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne powiatowe

Nazwa

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Ogó³em

Dochody
23.000
23.000

Wydatki
23.000
23.000

23.000

23.000

22.000
1.000
23.000
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 12 marca 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ OKRELONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ROKU 2004
Dzia³

Rozdzia³

§

756
75618
851

0480
85154

3030
3110
4210
4300
4410

Nazwa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z innych op³at stanowi¹cych dochody jednostek
samorz¹du terytorialnego na podstawie ustaw
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ogó³em

Dochody

Wydatki

41.000
41.000
41.000

41.000

41.000
41.000
2.400
7.000
13.000
18.100
500
41.000

Za³¹cznik Nr 6 do Uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 12 marca 2004 r.

WYDATKI MAJ¥TKOWE NA ROK 2004
Dzia³,
Rozdzia³,
§
754,
75412,
6060
900,
90001,
6050

Nazwa i lokalizacja
inwestycji
Zakup samochodu
stra¿ackiego
Dokumentacja
techniczna,
przygotowanie i wykup
gruntu na budowê
kanalizacji sanitarnej i
oczyszczalni cieków
Razem

Inwestor

Planowane
efekty rzeczowe

Termin
zakoñczenia
inwestycji

Wartoæ
kosztorysowa
inwestycji

ród³o pokrycia w rok
2004
rodki
w³asne
Pozosta³e
gminy

Urz¹d
Miejski w
Pogorzeli

samochód

2004

39.700

39.700

-

Urz¹d
Miejski w
Pogorzeli

Dokumentacja i
przygotowanie
gruntu

2004

42.000

42.000

-

81.700

81.700

-
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 12 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW  PLAN NA 2004 ROK
Przychody:

Rozchody:

952  Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym -

992  Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 
111.000

Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela
z dnia 12 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH NA ROK 2004
Klasyfikacja
bud¿etowa

Nazwa
jednostki
Mienie
gminne
Zajêcie pasa
drogowego
Sto³ówka
szkolna
Sto³ówka
przedszkolna
Razem

Stan na
pocz¹tek
roku

Przychody

Wydatki

Wp³ywy z
us³ug

W tym
Pieniê¿ne
darowizny

3.300

3.000

-

300

946

800

800

-

2.449

103.900

88.700

-

Dzia³

Rozdzia³

010

01095

13.360

600

60016

801

80101

801

80104

-

-

Razem

Stan
na
koniec
roku

Wynagrodzenia
i pochodne

W tym
Wydatki
rzeczowe

13.000

-

13.000

-

3.660

-

1.000

-

1.000

-

746

15.200

103,900

-

103.900

-

2.449

Razem

Inne
ród³a

Wydatki
inwestycyjne

172

27.400

27.200

-

200

27.400

-

27.400

-

172

16.927

135.400

119.700

-

15.700

145.300

-

145.300

-

7.027

Za³¹cznik Nr 9 do Uchwa³y Nr XII/73/2004
Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 12 marca 2004 r.

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 ROK
Wyszczególnienie
Stan Funduszu na pocz¹tek roku
Przychody z tego:
§069  wp³ywy z ró¿nych op³at
§092  pozosta³e odsetki
rodki do dyspozycji
Wydatki bie¿¹ce w tym:
§4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia
§4300  zakup us³ug pozosta³ych
Stan rodków na koniec roku

Kwota

17.805
6.700
6.500
200
24.505
23.000
5.000
18.000
1.505
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PROGNOZA SP£AT D£UGU W LATACH 2004-2005
Rok 2004
1. Stan zad³u¿enia na 01.01.2004 r.

111.000

2. Sp³ata po¿yczek z WFOiGW

111.000

3. Odsetki od po¿yczek

6.000

4. Plan dochodów na rok 2004
5. Stan zad³u¿enia na 31.12.2004 r.

6.907.416
-

6. Procentowy stosunek zad³u¿enia do planu dochodów
1,61

Rok 2005
1. Stan zad³u¿enia na 01.01.2004 r.

-

2. Sp³ata po¿yczek z WFOiGW

-

3. Odsetki od po¿yczek

-

4. Przewidywany plan dochodów na rok 2005

-

5. Stan zad³u¿enia na 31.12.2005 r.

-

6. Procentowy stosunek zad³u¿enia do planu dochodów -

1344
UCHWA£A Nr XII/75/04 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarz¹dc¹
jest Urz¹d Miejski w Pogorzeli na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z póniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póniejszymi zmianami), Rada
Miejska w Pogorzeli uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2
powierzchni drogi:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci -

0,67 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie 1,41 z³,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,24 z³.
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowero0,67 z³,
wych i ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2 - 0,36 z³.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego:
a) poza terenem zabudowanym -

0,48 z³,

b) w terenie zabudowanym -

0,40 z³,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów -

0,24 z³,

3) za 1 m2 powierzchni reklamy: -

1,36 z³.

*§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce
krócej ni¿ 24 godziny.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcia 1 m2 powierzchni pasa
drogowego przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) za obszarem zabudowanym -

2,56 z³,

2) w obszarze zabudowanym -

6,40 z³.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone
w §1, §2 i §4:

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1) za zajêcie 1 m2 powierzchni drogi:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci -
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Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski

0,67 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie 1,41 z³,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 2,24 z³.
2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych 0,67 z³,
3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementach pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) 0,36 z³.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Pogorzeli.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr PN.le.II-5.0911-82/04 z dnia 1 kwietnia 2004 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ uchwa³y Nr XII/75/04 Rady Miejskiej w Pogorzeli
z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie ustalenia stawek op³at za
zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których
zarz¹dc¹ jest Urz¹d Miejski w Pogorzeli na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu,
w czêci dotycz¹cej §3 ze wzglêdu na istotne naruszenie
prawa.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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UCHWA£A Nr XII/82/04 RADY MIEJSKIEJ W POGORZELI
z dnia 12 marca 2004 r.
w sprawie sposobu przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Pogorzela
Na podstawie art. 5 a ust. 2 z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142. poz. 1591 ze zmianami), Rada Miejska w Pogorzeli
uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami na terenie Gminy Pogorzela.
§2. Za wyj¹tkiem przypadków przewidzianych ustaw¹,
konsultacje mog¹ byæ przeprowadzone z inicjatywy Rady
Miejskiej, Burmistrza, jednostek pomocniczych gminy, oraz
organizacji pozarz¹dowych dzia³aj¹cych na terenie Gminy
Pogorzela.
§3. 1. O przeprowadzeniu konsultacji podjêtych z inicjatywy podmiotów okrelonych w §2, rozstrzyga Rada Miejska
w drodze uchwa³y, ustalaj¹c treæ pytania i zakres terytorialny
konsultacji.

2. W przypadkach przewidzianych ustaw¹, o przeprowadzeniu konsultacji, postanawia Burmistrz, w drodze Zarz¹dzenia.
§4. Konsultacje obejmuj¹ obszar ca³ej Gminy lub wyodrêbnionej jednostki pomocniczej.
§5. Konsultacje przeprowadza siê wród mieszkañców
gminy posiadaj¹cych czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
§6. Konsultacje przeprowadza siê na zwo³anych w tym
celu zebraniach mieszkañców jednostek pomocniczych.
§7. Zebranie zwo³uje Burmistrz, okrelaj¹c jego termin
i miejsce oraz wyznaczaj¹c osoby do przeprowadzenia konsultacji.
§8. O zwo³anym zebraniu zawiadamia siê mieszkañców,
w sposób zwyczajowo przyjêty, na 7 dni przed terminem
zebrania.
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§9. 1. Przebieg konsultacji (zebrania) winien uwzglêdniaæ:

3. Protokó³ podpisuje osoba wyznaczona zgodnie z §7.

a) przedstawienie treci pytania,

4. Do protoko³u za³¹cza siê listê obecnoci.

b) przedstawienie informacji niezbêdnych do udzielenia odpowiedzi i udzielenie wyjanieñ,

§10. 1. Protokó³ z przeprowadzonych konsultacji z mieszkañcami, Burmistrz przekazuje Radzie Miejskiej.

c) sporz¹dzenie listy obecnoci zawieraj¹cej podpisy osób
uczestnicz¹cych w zebraniu,

2. O wyniku konsultacji Burmistrz informuje inicjatora
konsultacji.

d) przeprowadzenie g³osowania.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Pogorzela.

2. Z przebiegu konsultacji sporz¹dza siê protokó³ zawieraj¹cy:
a) przebieg zebrania, w tym stawianie pytania i udzielone
wyjanienia,

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

b) wynik g³osowania.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Sierszulski
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UCHWA£A Nr IV/92/04 RADY MIASTA PUSZCZYKOWA
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie zasad u¿ywania herbu, flagi oraz pieczêci urzêdowej Miasta Puszczykowa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz §4 ust. 4 Statutu
Miasta Puszczykowa z dnia 15 lipca 2003 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 sierpnia 2003 r.
Nr 143, poz. 2714), Rada Miasta Puszczykowa uchwala co
nastêpuje:
§1. Herb i flaga oraz pieczêæ urzêdowa stanowi¹ w³asnoæ
Miasta Puszczykowa i podlegaj¹ ochronie prawnej.
§2. Herb i flaga mog¹ byæ u¿ywane wy³¹cznie w sposób
zapewniaj¹cy im nale¿yt¹ czeæ i szacunek oraz presti¿
i powagê przewidziana prawem dla insygniów w³adzy.

§3. Regulamin u¿ywania herbu i flagi oraz pieczêci urzêdowej Miasta Puszczykowa stanowi za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta oraz Przewodnicz¹cemu Rady Miasta Puszczykowa.
§5. Traci moc uchwa³a Nr III/114/2000 Rady Miasta Puszczykowa z dnia 10 kwietnia 2000 r. w sprawie upowa¿nienia
Zarz¹du Miasta do sk³adania owiadczeñ woli w zakresie
prawa dysponowania nazw¹ Miasta i wizerunkiem herbu
Miasta.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dnia od jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta
() mgr Micha³ Thiel
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Za³¹cznik do Uchwa³y Nr IV/92/04
Rady Miasta Puszczykowa z dnia 16 marca 2004 r.

REGULAMIN U¯YWANIA HERBU, FLAGI ORAZ PIECZÊCI URZÊDOWEJ MIASTA PUSZCZYKOWA
§1. 1. Herb Miasta Puszczykowa:

d) umieszczana w postaci proporczyka gabinetowego.

1) jest eksponowany w sali obrad Rady Miasta Puszczykowa,

2. Maszt do podnoszenia flagi mo¿e byæ ustawiany:

2) mo¿e byæ eksponowany w urzêdowych pomieszczeniach:

a) przed i na budynku Urzêdu Miejskiego w Puszczykowie,

a) Urzêdu Miejskiego w Puszczykowie,

b) na wolnej przestrzeni na terenie Miasta Puszczykowa,

b) jednostek organizacyjnych Miasta Puszczykowa,

c) przed budynkami, w których maj¹ siedzibê jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa, firmy, stowarzyszenia, organizacje spo³eczne i religijne,

c) placówek owiatowych maj¹cych siedzibê na terenie
Miasta Puszczykowa,
d) w siedzibach spó³ek prawa handlowego, w których
wiêkszoæ udzia³ów albo akcji posiada Miasto Puszczykowo,
3) mo¿e byæ u¿ywany w okolicznociowych, uroczystych
dniach sygnowanych przez Radê Miasta oraz Burmistrza
Miasta Puszczykowa,
4) mo¿e byæ umieszczany, za zgod¹ Burmistrza Miasta Puszczykowa, na p³atach chor¹gwi organizacji kulturalnych,
owiatowych, spo³ecznych, spó³dzielczych oraz sportowych maj¹cych siedzibê na terenie miasta Puszczykowa,
5) mo¿e byæ u¿ywany w materia³ach promocyjnych dotycz¹cych Miasta Puszczykowa,
6) mo¿e byæ umieszczany w winiecie druków informacyjnych
Urzêdu Miejskiego w Puszczykowie oraz jednostek organizacyjnych Miasta Puszczykowa,
7) za zgod¹ Burmistrza Miasta Puszczykowa mo¿e byæ eksponowany na wolnej przestrzeni, na budynkach lub
w pomieszczeniach:
a) podczas wi¹t i uroczystoci pañstwowych,

d) przed budynkami mieszkalnymi.
§3. 1. Flaga Miasta Puszczykowa podnoszona na maszcie
b¹d mocowana do drzewca flagowego mo¿e byæ u¿ywana:
a) w czasie wi¹t i uroczystoci pañstwowych organizowanych na terenie Miasta Puszczykowa,
b) w czasie obrad (sesji) Rady Miasta Puszczykowa, na
budynku lub przed budynkiem, w którym odbywaj¹ siê
obrady,
c) w czasie innych ni¿ pañstwowe uroczystoci i imprez
organizowanych przez w³adze Miasta Puszczykowa,
d) w czasie zawodów sportowych.
2. Flaga Miasta Puszczykowa eksponowana jednoczenie
z flag¹ pañstwow¹ RP lub flaga o polskich barwach narodowych powinna byæ  w przypadku podnoszenia na dwóch
s¹siaduj¹cych masztach  podniesiona na maszcie po lewej
stronie masztu z flag¹ pañstwow¹ RP lub z flag¹ o polskich
barwach narodowych, z punktu widzenia patrz¹cego.
§4. 1. Sztandar Rady Miasta Puszczykowa mo¿e byæ u¿ywany:

b) w czasie innych ni¿ pañstwowe uroczystoci miejskich,

a) w czasie sesji Rady Miasta Puszczykowa,

c) w czasie wa¿nych wydarzeñ w ¿yciu Miasta Puszczykowa.

b) w czasie uroczystoci organizowanych w dni wi¹t pañstwowych,

2. Zgoda Burmistrza na u¿ywanie herbu mo¿e byæ udzielona na czas oznaczony lub nieoznaczony, przy czym mo¿e
wskazywaæ przy tym warunki i wprowadzaæ odpowiednie
ograniczenia w korzystaniu z herbu.

c) w czasie innych oficjalnych uroczystoci, na które zapraszani s¹ przedstawiciele Rady Miasta Puszczykowa,

3. Burmistrz mo¿e cofn¹æ zgodê na korzystanie z herbu,
je¿eli zainteresowany u¿ywa herbu niezgodnie z przeznaczeniem, z nara¿eniem interesów i wizerunku Miasta Puszczykowa lub z naruszeniem dobrych obyczajów.
4. Herb Miasta Puszczykowa mo¿e byæ wykorzystywany
i u¿ywany tylko w kszta³cie, proporcjach i kolorach zgodnych
ze wzorem graficznym, zatwierdzonym w Statucie Miasta.
§2. 1. Flaga Miasta Puszczykowa mo¿e byæ:
a) podnoszona na maszcie,
b) mocowana na drzewcu,
c) umieszczona (rozpinana) na cianie,

d) w innych uzasadnionych okolicznociach.
2. Decyzjê o u¿yciu sztandaru Rady Miasta Puszczykowa
podejmuje ka¿dorazowo Przewodnicz¹cy Rady Miasta Puszczykowa w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Puszczykowa.
3. W oficjalnych wyst¹pieniach sztandar Rady Miasta
Puszczykowa:
a) niesiony jest przez trójosobowy poczet sztandarowy wy³oniony sporód radnych Rady Miasta Puszczykowa,
b) osoby wchodz¹ce w sk³ad pocztu sztandarowego wystêpuj¹ w ubiorach wizytowych (ciemnych) i przepasani s¹
przez lewe ramiê do prawego boku szarfami o barwach
narodowych.
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§5. 1. Pieczêæ Miasta Puszczykowa przeznaczona jest do
sygnowania druków i pism okolicznociowych oraz ozdobnych, takich jak:
a) zaproszenia na uroczystoci i imprezy organizowane przez
organy Miasta Puszczykowa,
b) dyplomy honorowe i zwyk³e przyznawane przez organy
Miasta Puszczykowa,
c) honorowe adresy, pisma ze s³owami uznania lub podziêkowania.

a) Przewodnicz¹cy Rady Miasta Puszczykowa,
b) Rada Miasta Puszczykowa,
c) Burmistrz Miasta Puszczykowa.
3. Wizerunek (odcisk) pieczêci umieszcza siê poni¿ej tekstu druku lub pisma okolicznociowego albo ozdobnego
porodku arkusza zawieraj¹cego zasadniczy fragment tekstu.
§6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem  stanowisko podejmuje Burmistrz Miasta Puszczykowa

2. Pieczêci Miasta Puszczykowa u¿ywaj¹:

1347
UCHWA£A Nr XIII/160/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia nazwy nowopowsta³ym ulicom w miejscowoci Licheñ Stary
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, zm. 31 marca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
zm. 22 czerwca 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, zm. 27
padziernika 2002 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, zm. 1
stycznia 2003 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, zm. 11 lipca
2003 r. Dz.U z 2003 r. Nr 80, poz. 717, zm. 17 listopada
2003 r. Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, zm. 1 stycznia
2004 r. Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), Rada Miejska Gminy
lesin uchwala, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nowopowsta³ym ulicom po³o¿onym
w miejscowoci Licheñ Stary nazwy zgodnie z za³¹czonymi
mapami pogl¹dowymi:

1) ulica Akacjowa,
2) ulica Brzozowa,
3) ulica Bukowa,
4) ulica Mi³a.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Królak
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UCHWA£A Nr XIII/164/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 18 marca 2004 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad utrzymania porz¹dku i czystoci na terenie Miasta i Gminy lesin
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 8
marca1990 r o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 ze zmianami, z dnia 31 marca 2002 r. (Dz.U.
z 2002 r. Nr 23 poz. 220), z 22 czerwca 2002 r. (Dz.U. z 2002
Nr 62, poz. 558), z 27 padziernika 2002 (Dz.U. z 2002 Nr 113,
poz. 984), z 1 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806),
z 11 lipca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717), z 11 listopada
2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568), z 1 stycznia
2004 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271), art. 4 ustawy z dnia
13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami, z 22 padziernika 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 121, poz. 770), z 15 grudnia
1997 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 60, poz. 369), z 15 kwietnia
2000 r. (Dz.U. z 2000 r Nr 22, poz. 2272), z 1 padziernika
2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr.100, poz. 1085), z 1 stycznia
2002 r. zm. (Dz.U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800), z 27 padziernika 2002, zm.(Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984), z 7 lutego
2003 r. zm. (Dz.U. z 2003 r. Nr 7 poz. 78) Rady Miejskiej Gminy
lesin po zasiêgniêciu opinii Pañstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Koninie uchwala co nastêpuje:

§2. Za naruszenie przepisów zawartych w niniejszej uchwale przewiduje siê kary wymierzone w trybie i na zasadach
okrelonych w kodeksie wykroczeñ i w ustawie z dnia 13
wrzenia 1996 roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 z póniejszymi zmianami).
§3. Uchwa³ê og³asza siê mieszkañcom miasta i gminy
lesin poprzez rodki masowego przekazu, w szczególnoci
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjêty.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.
§5. Traci moc Uchwa³a Nr XXXVII/195/97 z dnia 14 listopada 1997 r.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Wiceprzewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Królak

§1. Dla zapewnienia ³adu i porz¹dku oraz odpowiednich
warunków sanitarnych w Gminie wprowadza siê Szczegó³owe zasady utrzymania porz¹dku i czystoci w gminie oraz
gromadzenia i usuwania odpadów z terenu miasta i gminy
lesin stanowi¹cej za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XIII/164/04
Rady Miejskiej Gminy lesin
z dnia 18 marca 2004 r.

SZCZEGÓ£OWE ZASADY UTRZYMANIA PORZ¥DKU I CZYSTOCI W GMINIE
ORAZ GROMADZENIA I USUWANIA ODPADÓW Z TERENU MIASTA I GMINY LESIN.
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
1. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
a) ustawie  nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami),
b) w³acicielach nieruchomoci  nale¿y przez to rozumieæ tak¿e:

-

wspó³w³acicieli,

-

u¿ytkowników wieczystych,

-

jednostki organizacyjne i osoby posiadaj¹ce nieruchomoci w zarz¹dzie lub u¿ytkowaniu,

-

inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomociami;
w przypadku nieruchomoci zabudowanych
budynkami wielolokalowymi, w których ustalono
odrêbn¹ w³asnoæ lokali obowi¹zki w³aciciela okrela art. 2 ust. 3 ustawy,
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c) odpadach komunalnych  nale¿y przez to rozumieæ
odpady wg definicji okrelonej w ustawie,
d) odpadach komunalnych wielogabarytowych  nale¿y
przez to rozumieæ odpady, które nawet po rozbiciu nie
mog¹ byæ swobodnie umieszczone w typowych pojemnikach ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê, np.
stare meble, wózki dzieciêce, sprzêt gospodarstwa
domowego, deski, materace, gruz, itp.,
e) sk³adowisko gminne  nale¿y przez to rozumieæ sk³adowisko odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtne,
zlokalizowane w miejscowoci Goranin,
f) punktach zlewnych  nale¿y przez to rozumieæ punkt
zlewny przy oczyszczalni cieków w Lubomylu i Licheniu Starym,
g) zwierzêtach gospodarskich  nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta wyliczone w ustawie z dnia 20 sierpnia
1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierz¹t
gospodarskich (Dz.U. Nr 123 poz. 774),
h) ustawie o odpadach  nale¿y przez to rozumieæ ustawê
o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. Dz.U. Nr 62 poz.
628 ze zmianami.
2. Na terenie miasta i gminy lesin umo¿liwia siê selektywn¹
zbiórkê odpadów komunalnych. Do selektywnej zbiórki
odpadów u¿ywane s¹ pojemniki b¹d worki w kolorach:
-

niebieski na papier,

-

bia³y na szk³o,

-

¿ó³ty na tworzywa sztuczne,

-

zielony na puszki aluminiowe.

3. Gmina nie zajmuje siê zbiórk¹ odpadów niebezpiecznych
(baterie, lekarstwa, wietlówki, opakowania po chemikaliach, itp.) oraz bioodpadów.
ROZDZIA£ II
Obowi¹zki w³acicieli nieruchomoci
1. W³aciciel nieruchomoci zapewnia prawid³owe gromadzenie i usuwanie sta³ych odpadów komunalnych poprzez
wyposa¿enie nieruchomoci w urz¹dzenia s³u¿¹ce do ich
gromadzenia tj.:
a) pojemniki lub kontenery o pojemnoci wystarczaj¹cej
do gromadzenia w nich opadów komunalnych przez
okres nie d³u¿szy jednak ni¿ dwa tygodnie,
b) worki foliowe  do zbierania okresowo zwiêkszonych
iloci odpadów komunalnych.
2. Czêstotliwoæ wywozu musi byæ tak okrelona pomiêdzy
w³acicielem nieruchomoci a przewonikiem aby nie
spowodowa³a sanitarnego zagro¿enia (z uwzglêdnieniem
zapisu punktu 1a).
3. W³aciciel nieruchomoci zobowi¹zany jest utrzymywaæ
pojemniki na odpady w czystoci, a jeli stanowi¹ one
jego w³asnoæ tak¿e zapewniæ w³aciwy stan techniczny.

Poz. 1348

4. W³aciciel nieruchomoci ustawia pojemniki na posesji
w sposób zgodny z przepisami w wietle warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich
usytuowanie.
5. W³aciciel nieruchomoci wystawia pojemniki i worki na
mieci w dniu ich wywozu przed posesjê bez blokowania
przejcia przechodniom b¹d umo¿liwia do nich dostêp na
posesji okrelaj¹c sposób dostêpu w umowie z przewonikiem.
6. W³aciciele nieruchomoci s¹ obowi¹zani pod³¹czyæ siê
do gminnej kanalizacji sanitarnej, biegn¹cej wzd³u¿ ulicy
przy której znajduje siê nieruchomoæ. Obowi¹zuje to od
dnia wejcia w ¿ycie uchwa³y lub w ci¹gu 6 miesiêcy od
przekazania kanalizacji do eksploatacji.
7. W³aciciele nie maj¹cy mo¿liwoci pod³¹czenia siê do
miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej s¹ zobowi¹zani wyposa¿yæ tê nieruchomoæ w szczelny bezodp³ywowy zbiornik, gromadziæ w nim ciek³e odpady i nie dopuciæ do
przepe³nienia zbiornika, przenikania nieczystoci do gleby,
wód lub kanalizacji deszczowej. Wymagania techniczne
i warunki budowy i eksploatacji zbiorników okrelaj¹
przepisy budowlane.
8. W³aciciele nieruchomoci przy wykonywaniu obowi¹zku
zbierania powsta³ych na terenie nieruchomoci odpadów
komunalnych oraz gromadzenia nieczystoci ciek³ych obowi¹zani s¹ do udokumentowania korzystania z us³ug wykonywanych przez zak³ady bêd¹ce gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ lub przedsiêbiorcê posiadaj¹cego zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odbierania od
w³acicieli nieruchomoci odpadów komunalnych lub
w zakresie opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych
i transportu nieczystoci ciek³ych.
9. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny byæ gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomoci i usuwane w mo¿liwie najszybszym terminie w uzgodnieniu z firm¹ wywozow¹.
10. Jeli na terenie nieruchomoci powstaj¹ tak¿e odpady
z dzia³alnoci gospodarczej to musz¹ one byæ gromadzone
w sposób wyodrêbniony od odpadów komunalnych. Zasady ich usuwania okrelaj¹ przepisy ustawy o odpadach.
11. W³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹ do udokumentowania wywozu odpadów komunalnych przez okazanie
umowy i dowodów p³acenia. Dowody wywozu odpadów
komunalnych w³aciciele nieruchomoci zobowi¹zani s¹
przechowywaæ przez okres 1 roku.
12. W przypadku braku udokumentowania wywozu odpadów
komunalnych i nieczystoci ciek³ych obowi¹zek usuwania
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i ciek³ych przejmuje Gmina, pobieraj¹c od w³acicieli nieruchomoci
op³atê w wysokoci 200% ceny stosowanej przez gminn¹
jednostkê organizacyjn¹ zajmuj¹c¹ siê wywozem nieczystoci.
13. Zabrania siê spalania odpadów poza instalacjami oraz
urz¹dzeniami do tego celu przeznaczonymi.
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14. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek umieszczenia
na budynku, ogrodzeniu, w miejscu widocznym z ulicy
tabliczki z numerem nieruchomoci i nazw¹ ulicy.
15. W³aciciele maj¹ obowi¹zek utrzymaæ czystoæ i porz¹dek
na terenie nieruchomoci, w tym tak¿e na niezabudowanych dzia³kach, pielêgnowaæ zieleñ znajduj¹c¹ siê na tym
terenie (w tym usuwaæ chwasty).
16. W³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek oczyszczania
ze niegu i lodu oraz usuwania b³ota i zanieczyszczenia
z chodników po³o¿onych wzd³u¿ ich nieruchomoci.
17. Obowi¹zek oczyszczania ze niegu i lodu winien byæ
realizowany przez odgarniêcie niegu w miejsce nie powoduj¹ce zak³óceñ w ruchu pieszych lub pojazdów oraz
poprzez podjêcie dzia³añ usuwaj¹cych lub co najmniej
ograniczaj¹cych liskoæ chodnika. Piasek u¿yty do tych
celów nale¿y usun¹æ z chodnika niezw³ocznie po ust¹pieniu przyczyn jego stosowania.
18. Zanieczyszczenia usuwane z chodników winny byæ gromadzone w pojemnikach na odpady.
19. Oczyszczanie przystanków komunikacyjnych ze niegu
i lodu, usuwanie odpadów komunalnych, b³ota i innych
zanieczyszczeñ oraz wyposa¿enia w pojemniki na odpady
na tym terenie nale¿y do obowi¹zków jednostek u¿ytkuj¹cych tereny komunikacji publicznej.
20. Obowi¹zki utrzymania czystoci i porz¹dku w odniesieniu
do dróg publicznych nale¿¹ do zarz¹du dróg.
21. Organizatorzy imprez masowych zobowi¹zani s¹ do zabezpieczenia urz¹dzeñ do utrzymania czystoci: szaletów
przenonych, pojemników na odpady na terenie organizowanej imprezy w czasie jej trwania, a po zakoñczeniu do
ich usuniêcia.
22. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami mo¿e
odbywaæ siê na terenie posesji przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed sp³ywaniem wody na tereny s¹siednich
posesji oraz tereny publiczne.
23. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami
naprawczymi mog¹ byæ wykonywane pod warunkiem, ¿e
naprawa nie wp³ywa ujemnie na rodowisko i nie stwarza
uci¹¿liwoci dla najbli¿szego otoczenia.

3. Odpady nadaj¹ce siê do wtórnego wykorzystania nale¿y
gromadziæ w wyznaczonych na ten cel miejscach i odpowiednio przystosowanych do poszczególnych rodzajów
odpadów.
4. Zapewniæ odbiór surowców wtórnych przez jednostki zajmuj¹ce siê ich przetwarzaniem.
5. Wystawiæ pokwitowanie dla uprawnionych podmiotów za
dostarczone na sk³adowisko odpady.
ROZDZIA£ IV
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe
1. W³aciciele psów zobowi¹zani s¹ wyprowadzaæ psy na
smyczy, a agresywne (wg ustawy o ochronie zwierz¹t) na
smyczy i w kagañcu. Zabrania siê wyprowadzania psów
bez uwiêzi. Zwalnianie psów ze smyczy jest dozwolone
jedynie w miejscu ma³o uczêszczanym przez ludzi poza
zabudow¹ mieszkaniow¹, gdy pies jest w kagañcu,
a opiekun psa ma mo¿liwoæ sprawowania kontroli nad
jego zachowaniem.
2. W³aciciele zwierz¹t domowych zobowi¹zani s¹ do natychmiastowego sprz¹tania odchodów z terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytkowania, a w szczególnoci
klatek schodowych, piwnic, dziedziñców, terenów przyblokowych, ulic, placów, skwerów i parków.
3. W³aciciel zwierzêcia domowego zobowi¹zany jest do
nale¿ytej opieki nad zwierzêciem, przestrzegania przepisów sanitarnych, a w szczególnoci terminów szczepieñ
zwierz¹t.
4. W³aciciel zwierzêcia domowego odpowiedzialny jest za
szkody spowodowane przez to zwierzê.
5. Zabrania siê wprowadzania zwierz¹t domowych (w szczególnoci psów i kotów) na teren plac gier i zabaw,
piaskownic dla dzieci i obiektów u¿ytecznoci publicznej.
6. Niedopuszczalne jest zak³ócanie ciszy i spokoju przez psy
(np. uporczywe szczekanie), szczególnie w godzinach nocnych. Odpowiedzialnoæ ponosi w³aciciel psa.
7. Psy pozostawione bez dozoru w miejscach publicznych
bêd¹ umieszczane w schronisku dla zwierz¹t.

ROZDZIA£ III
Obowi¹zki administratora sk³adowiska w zakresie przyjmowania odpadów sta³ych celem stworzenia warunków
do selektywnej zbiórki odpadów
Obowi¹zki administratora sk³adowiska w zakresie przyjmowania odpadów sta³ych celem stworzenia warunków do
selektywnej zbiórki odpadów.
Administrator zobowi¹zany jest:
1. Przyjmowaæ na sk³adowisko gminne odpady zgodnie
z instrukcj¹ eksploatacji sk³adowiska i kart¹ przekazania
odpadów.
2. Prowadziæ rejestr ilociowy i jakociowy odpadów.

ROZDZIA£ V
Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich
1. Zabrania siê utrzymywania zwierz¹t gospodarskich (konie,
byd³o, winie, owce, kozy, drób, zwierzêta futerkowe
i pszczo³y) na terenie miasta lesina wy³¹czonych z produkcji rolniczej z uwzglêdnieniem zapisu w punkcie 2.
2. Dopuszcza siê na terenach miasta lesina w zabudowie
jednorodzinnej mo¿liwoæ trzymania drobiu i królików
oraz koni do celów rekreacyjnych, jeli nie stwarza to
uci¹¿liwoci dla najbli¿szych s¹siadów i istniej¹ odpowiednio przystosowane pomieszczenia z wydzielonym
wybiegiem i zachowane s¹ przepisy sanitarne.
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3. Na nieruchomociach mo¿na utrzymywaæ pszczo³y pod
warunkiem, ¿e ule ustawione bêd¹ co najmniej 5 m od
granicy nieruchomoci w taki sposób, aby wylatuj¹ce
i przylatuj¹ce pszczo³y nie zak³óca³y korzystania z nieruchomoci s¹siedniej. Ule z trzech stron powinny posiadaæ
ekran z zieleni o wysokoci co najmniej 2 m.
4. Wprowadza siê obowi¹zek sprz¹tania odchodów zwierz¹t
gospodarskich (krowy, konie) prowadzonych po drogach
publicznych.
ROZDZIA£ VI
Postanowienia koñcowe
1. Pad³e zwierzêta nale¿y zg³osiæ podmiotom zajmuj¹cym siê
zbieraniem lub przetwarzaniem zw³ok zwierzêcych. Obowi¹zek ten ci¹¿y na posiadaczu zw³ok zwierzêcych, a jeli
posiadacza takiego nie mo¿na ustaliæ  na jednostce
organizacyjnej utworzonej w tym celu lub upowa¿nionej
przez gminê. Informacji o sposobie postêpowania udziela
Urz¹d Miasta i Gminy w lesinie.
2. Termin i obszar podlegaj¹cy deratyzacji ustalany bêdzie
przez Burmistrza Miasta i Gminy w zale¿noci od potrzeb.

Poz. 1348, 1349

3. Urz¹d Miasta i Gminy oraz Zak³ad Gospodarki Komunalnej
maj¹ obowi¹zek udzielenia zainteresowanym mieszkañcom ¿¹danych informacji z zakresu postêpowania z odpadami.
4. Na ¿¹danie upowa¿nionych przez Burmistrza Miasta
i Gminy s³u¿b lub pracowników Urzêdu Miasta i Gminy
w³aciciel nieruchomoci jest zobowi¹zany pokazaæ umowê sporz¹dzon¹ z jednostk¹ wywozow¹ na wywóz odpadów oraz aktualny dowód op³at za wywóz lub dowód op³at
za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku przez zarz¹dzaj¹cego sk³adowiskiem z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych
terminów wywozu.
5. Na ¿¹danie upowa¿nionych przez Burmistrza Miasta
i Gminy s³u¿b i pracowników Urzêdu Miasta i Gminy
w³aciciel zwierzêcia domowego ma obowi¹zek okazaæ
dowód szczepienia zwierzêcia przeciw wcieklinie oraz
dowód op³acenia podatku od posiadania psów.
6 W³aciciel nieruchomoci umo¿liwi wstêp na teren nieruchomoci upowa¿nionym przez Burmistrza Miasta i Gminy s³u¿bom lub pracownikom Urzêdu Miasta i Gminy
w celu dokonania kontroli przestrzegania niniejszej uchwa³y.

1349
UCHWA£A Nr XVII/168/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Ulicom zlokalizowanym w Lesznie stanowi¹cym przed³u¿enie ulic S³onecznikowej i Dzia³kowej nadaje siê nazwê:
S³onecznikowa, Dzia³kowa. Usytuowanie ulic w terenie okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
() Wojciech Rajewski
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1350
UCHWA£A Nr XVII/169/2004 RADY MIEJSKIEJ LESZNA
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Ulicom zlokalizowanym w Lesznie  Gronowie,
w rejonie ulic w. Maksymiliana Kolbe, Sadowej nadaje siê
nazwê: Kasztelañska, Rycerska, Kresowa. Usytuowanie ulic
w terenie okrela za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Leszna.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Leszna
() Wojciech Rajewski
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UCHWA£A Nr XIII/109/2004 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 marca 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Wronki
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr
89, poz. 804, Nr 113, poz. 984 i Nr 216 poz. 1826 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953 i Nr 217, poz.
2124) po zasiêgniêciu opinii Zarz¹du Powiatu Szamotu³y
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych w miecie
Wronki ulice wymienione w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Gra¿yna Gromadziñska-Kopras

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XII/109/2004
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26 marca 2004 r.

WYKAZ DRÓG GMINNYCH W MIECIE WRONKI
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Nr drogi
250051 P
250052
250053 P
250054 P
250055 P
250056 P
250057 P
250058 P
250059 P
250060 P
250061 P
250062 P
250063 P
250064 P
250064 P
250066 P
250067 P
250068 P
250069 P
250070 P
250071 P
250072 P
250073 P
250074 P
250075 P
250076 P
250077 P
250078 P
250079 P
250080 P
250081 P
250082 P
250093 P

Przebieg drogi
Wierzbowa d³. 0,367 km od ul. £¹kowej do ul. Myliwskiej
Ogrodowa d³. 0,745 km i od ul. Topolowej do ul. Wierzbowej
Dêbowa d³. 0,592 km od ul. Topolowej do ul £¹kowej
Gajowa d³. 0,175 km od ul. Myliwskiej do ul. £¹kowej
Zacisze d³. 0,654 km od ul. Rzeciñskiej do ul. £¹kowej
Sosnowa 0.140 km od ul. £¹kowej do ul. Zacisze
wierkowa d³.0,281 km od ul. Zacisze do ul. Ogrodowej
Brzozowa 0,132 km od ul. £¹kowej do ul. Zacisze
Topolowa d³. 0,344 km od ul. Zacisze do ul. Myliwskiej
Klonowa d³. 0,122 km od ul. £¹kowej do ul. Zacisze
£¹kowa d³. 1,020 km od ul. Rzeciñskiej do ul. Wierzbowej
Jaworowa d³. 0,226 km od ul. Myliwskiej do ul. £¹kowej
Bukowa d³. 0,158 km od ul. Topolowej do ul. Jaworowej
Pogodna d³. 0,189 od ul. Gajowej do ul. wierkowej
Grabowa d³. 0,117 km od ul. Myliwskiej do ul. Jaworowej
Rolna 0,425 km od ul. Nadbrze¿nej do ul. Myliwskiej
£owiecka d³. 0,450 km od ul. Myliwskiej do ul. Nadbrze¿nej
Piaskowa d³. 0,68 km od ul. £owieckiej dl ul. Myliwskiej
Nadbrze¿na d³. 1028 km od przejazdu kolejowego (granica miasta) do ul. Lenej
Nadwarciañska d³. 0,402 km od ul. Nadbrze¿nej bez przejazdu
Lena d³. 0,380 km, 0,681 km w kierunku wa³u ul. Gminna d³. Odcinka 380 m (odcinek gruntowy)
Garncarska d³. 0,201 km od ul. Sierakowskiej bez przejazdu
Podgórna d³. 0,088 km od ul. Sierakowskiej do ul. Rzecznej
Szpitalna d³. 0,074 km od ul. Sierakowskiej do ul. Rzecznej
Wodna d³. 0,112 km od ul. Rzecznej do Rynku
Rzeczna d³. 0,436 km od ul. Garncarskiej do ul. Mickiewicza
Zwyciêzców d³. 0,100 km od ul. Rzecznej do Rynku
Szkolna d³. 0,082 km od Rynku do ul. Mickiewicza
Kociuszki d³. 0,212 km od ul. Poznañskiej do ul. Mickiewicza
Rynek ul. Poznañska, Zwyciêzców, Sierakowska, Krêta
Kocielna d³. 0,136 km od ul. Spokojnej do Rynku
Krêta d³. 0,133 km od ul. Rynek do ul. Poznañskiej
Krótka d³. 0,065 km od ul. Krêtej do Pl. Wolnoci

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 59

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.

250084 P
250085 P
250086 P
250087 P
250088 P
250089 P
250090 P
250091 P
250092 P
250093 P
250094 P
250095 P
250096 P
250097 P
250098 P
250099 P
250100 P
250101 P
250102 P
250103 P
205104 P
250105 P
250106 P
250107 P
250108 P
250109 P
250110 P
250111 P
250112 P
250113 P
250114 P
250115 P
250116 P
250117 P
250118 P
250119 P

 4959 
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Plac Wolnoci d³. 0,383 km pomiêdzy ulicami: Spokojna, Krêta, Powstañców Wlkp
Spokojna d³. 0,098 km od ul. Wolnoci do ul. Sierakowskiej
Dr Ignacego Ziemniaka d³. 0,192 km od ul. Poznañskiej bez przelotu
Ratuszowa 0,158 km od ul. Chrobrego do ul. Niepodleg³oci
Niepodleg³oci d³. 0,517 km od ul. Mickiewicza do ul. Dworcowej
Partyzantów d³. 0,478 km od ul. Niepodleg³oci do ul. Niepodleg³oci
Lipowa d³. 0,163 km od ul. Niepodleg³oci do ul. Partyzantów
Polna d³. 0,894 km od ul. Niepodleg³oci w kierunku ogródków dzia³kowych
Towarowa d³. 1,145 km od ul. Niepodleg³oci do granicy miasta
Warzywna d³. 0,174 km od ul. Dzia³kowej do ul. Nowej
Sadowa d³. 0,158 km od ul. Warzywnej bez przejazdu
Dzia³kowa 0,841 km od Al. Wyzwolenia bez przejazdu
Graniczna d³. 0,091 km od Al. Wyzwolenia
Al. Wyzwolenia d³. 1050 km od ul. Nowowiejskiej do granic miasta
Piêkna d³. 0,326 km od Al. Wyzwolenia bez przejazdu
Wiatraczna d³. 0,072 km od ul. Piêknej do ul. Radosnej
Radosna 0,347 km od Al. Wyzwolenia do ul. Nowowiejskiej
Wspólna d³. 0,238 km od ul. Ró¿anej przez ul. Radosn¹ do ul. Piêknej
Wiosenna d³. 0,140 km od ul. Radosnej do ul. Ró¿anej
Ukona d³. 0,208 km od Al. Wyzwolenia do ul. Kwiatowej
Jaminowa d³. 0,055 km od ul. Ukonej do ul. Radosnej
Zau³ek d³. 0,064 km od Al. Wyzwolenia bez przelotu
Kwiatowa d³. 0,140 km od Al. Wyzwolenia do ul. Wspólnej
Ró¿ana d³. 0,260 km od Al. Wyzwolenia do ul. Nowowiejskiej
Kameliowa d³. 0,073 km od ul, Ró¿anej do ul. Azaliowej
Azaliowa d³. 0,218 km od Al. Wyzwolenia do Nowowiejskiej
Morelowa d³. 0,580 km od ul. Nowowiejskiej do granicy miasta
Jab³oniowa d³. 0,292 km od ul. Nowowiejskiej do ul. Winiowej
Winiowa d³. 0,451 km od ul. Nowowiejskiej do ul. Jab³oniowej
Orzechowa d³. 0,276 km od Nowowiejskiej bez przelotu
Czereniowa 0,342 km od ul. Nowowiejskiej do ul. Winiowej
S³oneczna d³. 0,246 km od ul. Mickiewicza  ogrody dzia³kowe
Pras³owiañska d³. 0,520 km od ul. Mickiewicza
Cienista d³. 0,335 km od ul. Pras³owiañskiej do ul. Osiedlowej
Os. S³owiañskie d³. 0,522 km od ul. Pras³owiañskiej do ul. Cienistej
Dworcowa d³. 1,471 km od ul. Poznañskiej do granicy miasta

1352
UCHWA£A Nr XVII/130/04 RADY MIASTA I GMINY GO£AÑCZ
z dnia 29 marca 2004 r.
w sprawie sieci i obwodów placówek owiatowych
Na podstawie art. 14 a ust. 1, art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 106,
poz. 496, Dz.U. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943 z 1997 r. Dz.U.
Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 z 1998 r., Dz.U. Nr 12, poz.
136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr
120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 z 2000 r., Dz.U. Nr 111 poz.
1194, Nr 144, poz. 1615 z 2001 r. Dz.U. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 41.poz. 1185, Nr 200, poz. 1683 z 2002 r., Dz.U.
Nr 6, poz. 65, z 2003 r. Dz.U. Nr 137, poz. 1304) oraz art. 18
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 214, poz. 1806 oraz z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568), Rada Miasta i Gminy
uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê sieæ publicznych przedszkoli i oddzia³ów
przedszkolnych przy szko³ach podstawowych, publicznych
szkó³ podstawowych i gimnazjum oraz granice ich obwodów
na terenie Miasta i Gminy Go³añcz zgodnie z wykazem
stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Go³añcz.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr V/40/99 z dnia 28 maja 1999 r.
w sprawie sieci i obwodów placówek owiatowych.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 29 marca 2004 roku
i ma zastosowanie od dnia 1 wrzenia 2004 r. i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy
() Eugeniusz Hañczuk

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XVII/130/04
Rady Miasta i Gminy Go³añcz
z dnia 29 marca 2004 r.

L.p.
1
2
3

4

5

6

7

8

Nazwa placówki owiatowej
Publiczne Przedszkole w
Go³añczy ul. K. Libelta 1
Publiczne Przedszkole w
Go³añczy Oddzia³ Przedszkolny
w Laskownicy Wielkiej
Publiczne Przedszkole w
Go³añczy Oddzia³ Przedszkolny
w Chaw³odnie
Szko³a Podstawowa im. pp³ka
W. Kowalskiego w Go³añczy, ul.
Klasztorna 3 funkcjonuj¹ca w
ramach Zespo³u Szkó³;
Publiczne Gimnazjum im. dra P.
Kowalika i Szko³a Podstawowa
im. pp³ka W. Kowalskiego w
Go³añczy

Granice obwodów
Go³añcz, Oleszno, Rybowo, Potulin, Krzy¿anki,
Tomczyce, Bogdanowi, Czernin, Mora³owo,
Morakówko

5 oddzia³ów

Laskownica Wielka, Laskownica Ma³a

1 oddzia³

Chaw³odno

1 oddzia³

Go³añcz, Tomczyce, Krzy¿anki, czêæ Czernina,
czêæ Oleszna, Laskownica Wielka, Laskownica
Ma³a, Bogdanowi, Chaw³odno, Rybowo,
Grabowo, czêæ Konar, Czes³awie, Buszewo
Czes³awie, Buszewo, czêæ Konar

Brdowo, Morakówko, Kujawki, Grêziny,
Czeszewo
Brdowo, Morakówko, Mora³owo, Kujawki,
Grêziny, Czeszewo
Smogulec, Smogulecka Wie, Parkowo, Mostki,
Szko³a Podstawowa im. dyr. N.
Zamczysko, Chojna, Jeziorki, Potulin, Smolarnia
Przybylskiego w Smogulcu
Chojna, Jeziorki, Potulin
Panigródz, Lêgniszewo, czêæ Oleszna, czêæ
Szko³a Podstawowa im. M.
Czerlina
Kopernika w Panigrodzu
Panigródz, Lêgniszewo, czêæ Oleszna, czêæ
Czerlina
Go³añcz, Tomczyce, Krzy¿anki, Oleszno,
Publiczne Gimnazjum im. dra P.
Laskownica Wielka, Laskownica Ma³a,
Kowalika w Go³añczy ul.
Bogdanowi, Chaw³odno, Rybowo, Grabowo,
Klasztorna 3 funkcjonuje w
Czes³awie, Buszewo, czêæ Konar
ramach Zespo³u Szkó³;
Brdowo, Morakowo, Morakówko, Kujawki,
Publiczne Gimnazjum im. dra P.
Grêziny, Czeszewo, Smogulec, Smogulecka
Kowalika w Go³añczy i Szko³a
Wie, Parkowo, Mostki, Zamczysko, Chojna,
Podstawowa im. pp³ka W.
Jeziorki, Potulin, Smolarnia, Panigródz,
Kowalskiego w Go³añczy
Lêgniszewo, Czerlin
Szko³a Podstawowa im. St.
Staszica w Morakowie

Stopieñ organizacyjny

I-VI

Oddzia³ przedszkolny w
Czes³awicach
I-VI i zamiejscowy oddzia³
gimnazjalny I-III
Oddzia³ przedszkolny w
Morakowie
I-VI i zamiejscowy oddzia³
gimnazjalny I-III
Oddzia³ zamiejscowy w Chojnie
I-VI i zamiejscowy oddzia³
gimnazjalny I-III
Oddzia³ przedszkolny w
Panigrodzu
I-III

I-III
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1353
UCHWA£A Nr XIV/70/04 RADY GMINY SZCZYTNIKI
z dnia 29 marca 2004 roku
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania cieków na terenie gminy Szczytniki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz.1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art.19 ust.l ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê
i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747
ze zmianami uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Regulamin dostarczania wody i odprowadzania cieków dla gminy Szczytniki w brzmieniu stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Traci moc uchwa³¹ Nr IX/49/03 Rady Gminy Szczytniki
z dnia 31 pa¿dziernika 2003 r.w sprawie uchwalenia Regulaminu zaopatrzenia w wodê.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 01 maja 2004 roku
i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
w Szczytnikach
Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Kupaj

Za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIV 70 /04
Rady Gminy Szczytniki
z dnia 29 marca 2004 r.

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA CIEKÓW NA TERENIE GMINY SZCZYTNIKI
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1. Regulamin mniejszy zosta³ opracowany na podstawie
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72,
poz.747 ze zmianami) i ma charakter prawa miejscowego.
§2. Celem niniejszego regulaminu jest:
1. Okrelenie praw i obowi¹zków Urzêdu Gminy jako us³ugodawcy.
2. Okrelenie praw i obowi¹zków odbiorcy us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych.
3. Dostarczenie us³ugobiorcy us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych informacji na temat: mo¿liwoci przy³¹czenia do
sieci, warunku i trybu zawierania umów, sposobów rozliczeñ w oparciu o ceny i stawki op³at ustalone w taryfach,
sposobu postêpowania w przypadku niedotrzymania ci¹g³oci us³ug.
§3. U¿yte w regulaminie okrelenia oznaczaj¹:
1. Odbiorca us³ug - ka¿dego, kto korzysta z us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia
w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków na podstawie umowy z Urzêdem Gminy Szczytniki

2. Us³ugodawca - Urz¹d Gminy Szczytniki
3. Przy³¹cze kanalizacyjne - odcinek przewodu ³¹cz¹cego
wewnêtrzn¹ instalacjê w nieruchomoci odbiorcy z sieci¹
kanalizacyjn¹, za pierwsz¹ studzienk¹, licz¹c od strony
budynku a w przypadku jej braku - od granicy nieruchomoci.
4. Urz¹dzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urz¹dzeñ kanalizacyjnych s³u¿¹cych do wprowadzania cieków
do wód lub do ziemi, oraz urz¹dzenia podczyszczaj¹ce
i oczyszczaj¹ce cieki oraz przepompownie cieków.
5. Przy³¹cze wodoci¹gowe - odcinek przewodu ³¹cz¹cego
sieæ wodoci¹gow¹ z wewnêtrzn¹ instalacj¹ wodoci¹gow¹
w nieruchomoci odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem g³ównym.
6. Sieæ - przewody wodoci¹gowe lub kanalizacyjne wraz
z uzbrojeniem i urz¹dzeniami, którymi dostarczana jest
woda lub, którymi odprowadzane s¹ cieki, bêd¹ce
w posiadaniu us³ugodawcy.
7. cieki - cieki bytowe, czyli powsta³e w wyniku metabolizmu ludzkiego oraz w zwi¹zku z funkcjonowaniem gospodarstwa pochodz¹ce z budynków jednorodzinnych,
osiedli mieszkaniowych i terenów us³ugowych; cieki komunalne, czyli mieszanina cieków bytowych przemys³owych; cieki przemys³owe, czyli odprowadzane z nieru-
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chomoci, na której jest prowadzona dzia³alnoæ gospodarcza.

³ywaniem oraz zabezpieczenie pomieszczenia, w którym
siê znajduje przed dostêpem osób nieuprawnionych.

8. Taryfa - zestawienie og³oszonych publicznie cen i stawek
op³at za zbiorowe zaopatrzenia w wodê i zbiorowe odprowadzenie cieków oraz warunki i ich stosowania.

7. W przypadku, gdy przy³¹cze wodoci¹gowe lub kanalizacyjne stanowi w³asnoæ odbiorcy us³ug, jego obowi¹zkiem
jest utrzymanie go w stanie nie powoduj¹cym pogorszenia warunków eksploatacji sieci wodoci¹gowej lub kanalizacyjnej, a w konsekwencji poziomu us³ug wiadczonych
przez us³ugodawcê.

9. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków - Dz. U. Nr 72, poz.747 ze zmianami.

8. U¿ytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powoduj¹cy zak³óceñ funkcjonowania sieci kanalizacyjnej.
ROZDZIA£ II
Minimalny poziom us³ug wiadczonych przez
us³ugodawcê oraz obowi¹zki us³ugodawcy i odbiorcy
us³ug warunkuj¹ce jego utrzymanie

§4. Us³ugodawca ma obowi¹zek zapewniæ:
1. Dostawê wody do nieruchomoci odbiorcy w iloci i pod
cinieniem okrelonymi w umowie.
2. Przepustowoæ sieci kanalizacyjnej zapewniaj¹c¹ odprowadzenie okrelonej w umowie iloci cieków.
3. Jakoæ dostarczanej wody odpowiadaj¹c¹ przepisom prawa lub decyzji Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Kaliszu.
4. Ci¹g³oæ i niezawodnoæ dostaw wody oraz odprowadzania cieków.
§5. Odbiorcy us³ug zobowi¹zani s¹ do korzystania z zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków w sposób zgodny
z przepisami ustawy i nie powoduj¹cy pogorszenia jakoci
us³ug wiadczonych przez us³ugodawcê, a w szczególnoci
do:
1. Utrzymywania instalacji wodoci¹gowych w stanie technicznym uniemo¿liwiaj¹cym wtórne zanieczyszczenie wody
w wyniku wyst¹pienia ska¿enia chemicznego lub bakteriologicznego.
2. Przestrzegania: warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych oraz wymagañ, co do ich jakoci
i iloci okrelonych w umowie oraz przepisach szczególnych.
3. Zabezpieczenia instalacji przed cofniêciem siê wody
z instalacji wodoci¹gowej, powrotu ciep³ej wody lub wody
z instalacji centralnego ogrzewania, cofniêcia wody
z w³asnego ujêcia.
4. Natychmiastowego powiadomienia us³ugodawcy o awaryjnych zmianach iloci i jakoci wprowadzonych cieków.
5. Nie zmieniania, bez uzgodnieñ z us³ugodawc¹, uzyskanych warunków technicznych przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej.
6. Zabezpieczenia wodomierza lub urz¹dzenia pomiarowego
przed uszkodzeniem i jakimkolwiek niekorzystnym oddzia-

9. Informowania us³ugodawcy o w³asnych ujêciach wody
oraz instalacjach zasilanych z tych ujêæ w celu ustalenia
czy mog¹ one oddzia³ywaæ na instalacje zasilane z siecieksploatowanej przez us³ugodawcê oraz ustalenia iloci
cieków odprowadzanych do instalacji.
10. Wykorzystania wody z sieci wodoci¹gowej i przy³¹cza
kanalizacyjnego wy³¹cznie w celach i na warunkach
okrelonych w umowie o przy³¹czeniu do sieci.
11. Racjonalnego gospodarowania wod¹ i u¿ywania jej zgodnie z przeznaczeniem.
12. Umo¿liwienia upowa¿nionym przedstawicielom us³ugodawcy (po okazaniu stosownych dokumentów) wstêpu na
teren nieruchomoci i do pomieszczeñ w celach okrelonych przepisami ustawy oraz niniejszego regulaminu.

ROZDZIA£ III
Szczegó³owe warunki i tryb
zawierania umów z odbiorcami us³ug

§6. 1. Dostarczanie wody i odprowadzanie cieków odbywa siê na podstawie pisemnych warunków wydanych przez
Us³ugodawcê.
2. Warunkiem przy³¹czenia nieruchomoci do urz¹dzeñ
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych jest:
1) Wp³acenie op³aty przy³¹czeniowej
2) Posiadanie na nieruchomoci sprawnych urz¹dzeñ do
separacji, podczyszczania, gromadzenia, odprowadzania
oraz kontroli jakoci i pomiaru iloci cieków wprowadzanych do kanalizacji
3) Postanowienia ppkt. 2 nie dotycz¹ obiektów us³ug kanalizacyjnych, którzy wytwarzaj¹ wy³¹cznie cieki bytowe.
4) Urz¹dzenie do przepompowywania (odprowadzania)
gromadzonych cieków w swej konstrukcji i sposobie
sterowania, musi uniemo¿liwiaæ odprowadzanie cieków
z wydajnoci¹ ni¿ okrelona w wydanych warunkach.
§7. Us³ugodawca jest obowi¹zany do zawarcia umowy
o zaopatrzenie w wodê i odprowadzenie cieków z osob¹,
której nieruchomoæ zosta³a przy³¹czona do sieci i która
wyst¹pi³a z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.
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§8. 1. Umowa zawiera w szczególnoci postanowienia
dotycz¹ce:

§13. W przypadku zmiany odbiorcy us³ug, nastêpuje wyganiêcie umowy zawartej z dotychczasowym odbiorc¹.

a) iloci i jakoci wiadczonych us³ug wodoci¹gowych
i kanalizacyjnych oraz warunków ich wiadczenia,

§14. Taryfowe ceny i stawki op³at nie podlegaj¹ ustalaniu
w umowie o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu cieków,
lecz podlegaj¹ uchwaleniu przez Radê Gminy Szczytniki.

b) sposobu i terminów wzajemnych ich rozliczeñ,
c) praw i obowi¹zków stron umowy,
d) procedur i warunków kontroli urz¹dzeñ wodoci¹gowych
i urz¹dzeñ kanalizacyjnych,
e) dokumentów upowa¿niaj¹cych do wstêpu na teren nieruchomoci i do pomieszczeñ odbiorcy us³ug,
f) ustaleñ zawartych w zezwoleniu o którym mowa w art. 18
ustawy,
g) okresu obowi¹zywania umowy oraz odpowiedzialnoci
stron za niedotrzymywanie warunków umowy, w tym
warunków wypowiedzenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1.pkt. e) stanowi¹:
legitymacjê s³u¿bow¹ i upowa¿nienie przedstawiciela us³ugodawcy okrelaj¹ce czynnoci których wykonanie wymaga
wstêpu na teren nieruchomoci (a mianowicie: dokonanie
odczytu i sprawdzenie prawid³owoci dzia³ania urz¹dzenia
pomiarowego i wodomierza g³ównego lub wodomierzy
w lokalach, wykonanie prac konserwacyjno-remontowych,
kontrola zgodnoci korzystanie z us³ug z warunkami zawartymi w umowie i regulaminie).
3. Do pisemnego wniosku o zawarcie umowy, o którym
mowa w § 7 us³ugobiorca jest zobowi¹zany do³¹czyæ:
-

dowód wp³aty udzia³u w realizacji inwestycji.

- protokó³ odbioru technicznego sporz¹dzony przy udziale
przedstawiciela: gminy i powiatowych s³u¿b ochrony rodowiska i inspekcji sanitarnej, stwierdzaj¹cy posiadanie
sprawnych urz¹dzeñ,
-

wyniki badania cieków, przygotowanych do zrzutu, na
zawartoæ zanieczyszczeñ

§9. Umowa mo¿e byæ zawarta z osob¹, która posiada tytu³
prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego
ma byæ dostarczona woda lub z którego maj¹ byæ odprowadzane cieki, albo z osob¹ która korzysta z nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym.
§10. Je¿eli nieruchomoæ jest zabudowana budynkami
wielolokalowymi umowa zawierana jest z w³acicielami
poszczególnych lokali.
§11. Podpisanie umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie cieków, w zwi¹zku z przy³¹czeniem do sieci, nastêpuje
po podpisaniu przez strony protokó³ów z prób i odbiorów
wykonanych w ramach realizacji przy³¹czy i prac budowlanomonta¿owych.
§12. Zawór za wodomierzem g³ównym jest miejscem
wydania rzeczy w rozumieniu kodeksu cywilnego.

§15. Integraln¹ czêæ umowy o zaopatrzeniu w wodê
i odprowadzaniu cieków stanowi za³¹cznik, okrelaj¹cy charakterystykê zu¿ycia wody oraz rodzaj, iloæ, a w przypadku
przemys³owych odbiorców us³ug równie¿ jakoæ odprowadzonych cieków. Za³¹cznik jest aktualizowany ka¿dorazowo
po zmianie warunków korzystania z Us³ug.

ROZDZIA£ IV
Sposób rozliczeñ w oparciu o ceny
i stawki op³at ustalone w taryfach
§16. 1. Rzliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodê
i zbiorowe odprowadzanie cieków s¹ prowadzone przez
us³ugodawcê z odbiorcami us³ug na podstawie: okrelonych
w taryfach cen i stawek op³at oraz iloci dostarczonej wody
i odprowadzanych cieków,
2. Iloæ wody dostarczonej do nieruchomoci ustala siê na
podstawie wskazañ wodomierza g³ównego, a w przypadku
jego braku w oparciu o przeciêtne normy zu¿ycia wody,
ustalone na podstawie rozporz¹dzenia, o którym mowa
w art. 27 ust. 3 ustawy,
3. W okresie przejciowym  do czasu zainstalowania
przez odbiorców, dodatkowych wodomierzy, okrelaj¹cych
iloæ zu¿ytej bezpowrotnie wody - iloæ odprowadzonych
cieków ustala siê na 3 m3 miesiêcznie od osoby.
4. W przypadku awarii wodomierza do rozliczeñ stosuje
siê rednie zu¿ycie z ostatnich 6 miesiêcy przed awari¹,
5. Je¿eli odprowadzaj¹cym cieki jest zak³ad produkcyjny,
to w/w zak³ad winien posiadaæ urz¹dzenie pomiarowe umo¿liwiaj¹ce dokonywanie pomiaru iloci odprowadzonych cieków, a iloæ odprowadzonych cieków ustala siê w umowie
miêdzy dostawc¹ a odbiorc¹ cieków, z uwzglêdnieniem
udokumentowanej iloci bezpowrotnie zu¿ytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.
§17. 1. Odbiorca us³ug dokonuje zap³aty za dostarczon¹
wodê i odprowadzone cieki bezporednio inkasentowi,
a w szczególnych przypadkach op³ata winna nast¹piæ
w terminie 14 dni od daty dostarczenia faktury. Niezap³acenie rachunku w terminie, o którym mowa wy¿ej, powoduje
naliczenie odsetek ustawowych (w skali roku).
2. Zg³oszenie przez odbiorcê us³ug zastrze¿eñ do wysokoci faktury nie wstrzymuje jej zap³aty.
3. W przypadku stwierdzenia nadp³aty zostanie ona zaliczona na poczet przysz³ych nale¿noci, a na ¿¹danie odbiorcy
us³ug jej zwrot nast¹pi w ci¹gu 14 dni od daty z³o¿enia
wniosku w tej sprawie.
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ROZDZIA£ V

1) oznaczenie wnioskodawcy,
2) okrelenie:

Warunki przy³¹czenia do sieci
§18. 1. Us³ugodawca jest obowi¹zany przy³¹czyæ do sieci
nieruchomoæ osoby ubiegaj¹cej siê o przy³¹czenie.
2. W przypadku gdy nieruchomoæ odbiorcy us³ug usytuowana jest w miejscu, dla którego w momencie realizacji
przy³¹cza plany rozwoju i modernizacji nie przewiduj¹ wyposa¿enia w urz¹dzenia wodoci¹gowo-kanalizacyjne, odbiorca
mo¿e je wybudowaæ na w³asny koszt po wczeniejszym
uzgodnieniu w umowie o przy³¹czeniu z us³ugodawc¹ warunków technicznych oraz warunków ich odp³atnego przekazania
Gminie Szczytniki
3. Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci wodoci¹gowej,
studni wodomierzowej i pomieszczenia przewidzianego do
lokalizacji wodomierza g³ównego zapewnia na w³asny koszt
osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
4. Realizacjê budowy przy³¹cza do sieci kanalizacyjnej,
urz¹dzenia pomiarowego - na odcinku ³¹cz¹cym wewnêtrzn¹
instalacjê kanalizacyjn¹ nieruchomoci odbiorcy z pierwsz¹
studzienk¹ licz¹c od strony budynku a w przypadku jej braku
do granicy nieruchomoci - zapewnia na w³asny koszt osoba
ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie nieruchomoci do sieci.
5. Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza g³ównego pokrywa us³ugodawca, a urz¹dzenia pomiarowego odbiorca us³ug.
§19. Przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
nastêpuje na podstawie umowy o przy³¹czeniu. W przypadku
cieków przemys³owych, cieki musz¹ spe³niaæ wymogi okrelone w Rozporz¹dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20
lipca 2002 r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców cieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych / Dz. U. Nr 129
poz. 1108 /, a ponadto ze wzglêdu na technologiê oczyszczania cieków w oczyszczalni wskaniki zanieczyszczenia
odprowadzanych cieków nie mog¹ przekroczyæ w zakresie:
- BZT5
- zawiesina ogólna
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400 [ mgO2/dm3 ]
400 [ mg/dm3 ]

- fosfor ogólny

15 [ mg/dm3 ]

- azot ogólny

70 [ mg/dm3 ]

- azot amonowy

40 [ mg/dm3 ]

§20. 1. Z wnioskiem o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
lub kanalizacyjnej mo¿e wyst¹piæ osoba, która ma byæ
przy³¹czona do sieci posiadaj¹ca tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci, albo osoba która korzysta z nieruchomoci
o nieuregulowanym stanie prawnym.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1. sk³ada u us³ugodawcy
wniosek o okrelenie warunków przy³¹czenia. Wzór wniosku
ustala us³ugodawca.
§21. 1. Wniosek o przy³¹czenie do sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej powinien w szczególnoci zawieraæ:

a) rodzaju i parametrów instalacji odbiorcy
b) charakterystyki zu¿ycia wody,
c) rodzaju i iloci, a w przypadku przemys³owych
odbiorców us³ug równie¿ jakoci odprowadzanych cieków,
d) przeznaczenia wody,
3) informacje okrelaj¹ce charakterystykê techniczn¹
obiektu, do którego bêdzie dostarczona woda,
a w szczególnoci :
a) powierzchniê u¿ytkow¹ i rodzaj lokalu (mieszkaniowy, us³ugowy, przemys³owy, inny), który ma byæ
zasilany w wodê,
b) wyposa¿enie lokalu i obiektu w istniej¹ce urz¹dzenia zu¿ywaj¹ce wodê i odprowadzaj¹ce cieki,
4) proponowany termin rozpoczêcia poboru wody.
2. Do wniosku , o którym mowa w ust. 1., osoba ubiegaj¹ca siê o przy³¹czenie do sieci powinna za³¹czyæ:
1) dokumenty potwierdzaj¹ce tytu³ prawny do korzystania
z nieruchomoci której dotyczy wniosek,
2) aktualn¹ mapê sytuacyjn¹ okrelaj¹c¹ usytuowanie nieruchomoæ wzglêdem istniej¹cych sieci wodoci¹gowej
i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urz¹dzeñ uzbrojenia terenu.
§22. 1. Us³ugodawca okrela warunki przy³¹czenia do
sieci i przekazuje wnioskodawcy wraz z projektem umowy
w terminie nie d³u¿szym ni¿ 30 dni od dnia z³o¿enia wniosku,
o którym mowa w § 20.
2. Warunkiem przy³¹czenia do sieci wodoci¹gowej jest:
- Wykonanie na koszt zarz¹dcy nieruchomoci dokumentacji projektowej przy³¹cza,
- Wniesienie przez zarz¹dcê przy³¹czanej nieruchomoci na
rzecz dostawcy us³ug wodoci¹gowych op³aty przy³¹czeniowej w równowartoci 32 q ¿yta licz¹c po redniej cenie
skupu za okres pierwszych trzech kwarta³ów kwarta³ów
roku poprzedniego, og³aszanej komunikatem Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego w Monitorze Polskim,
- Wykonanie przez zarz¹dcê nieruchomoci inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej wybudowanego przez niego
przy³¹cza wodoci¹gowego,
- Przekazanie przy³¹cza wodoci¹gowego wraz z dokumentacja powykonawcz¹ na w³asnoæ dostawcy us³ug wodoci¹gowych protoko³em,
3. Dotychczasowe warunki przy³¹czenia do sieci kanalizacyjnej pozostaj¹ bez zmian.
4. Warunki przy³¹czenia s¹ wa¿ne 2 lata od dnia ich
okrelenia.
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5. Warunki przy³¹czenia powinny okrelaæ w szczególno-

1) miejsce i sposób przy³¹czenia sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,
2) wymagania dotycz¹ce :
a) miejsca zainstalowania wodomierza g³ównego,
b) miejsca zainstalowania urz¹dzenia pomiarowego,
c) jakoci odprowadzonych cieków,
d) terminu wa¿noci i warunków przy³¹czenia.
6. W warunkach technicznych modernizacji i budowy
urz¹dzeñ sieci i przy³¹czy Urz¹d Gminy w Szczytnikach okreli
wymagania technologiczne dotycz¹ce projektowania i wykonawstwa, w szczególnoci odnosz¹ce siê do jakoci stosowanych materia³ów oraz technologii.
§23. Umowa o przy³¹czenie do sieci okrela w szczególnoci:
1) strony zawieraj¹ce umowê,
2) zakres prac projektowych i budowlano-monta¿owych oraz
prac zwi¹zanych z przeprowadzeniem prób i odbiorów
koñcowych, wykonanych przez strony,
3) sposób koordynacji prac wykonawczych przez strony oraz
kontroli dotrzymywania wymagañ okrelonych w warunkach przy³¹czenia,
4) terminy :
a) zakoñczenia budowy przy³¹cza oraz przeprowadzenia
niezbêdnych prób i odbiorów czêciowych,

ROZDZIA£ VII
Sposób postêpowania w przypadku niedotrzymania
ci¹g³oci us³ug i odpowiednich parametrów dostarczanej
wody i odprowadzanych cieków a w szczególnoci
sposoby za³atwiania reklamacji i wymiany informacji
§26. 1. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do udzielenia odbiorcom us³ug informacji dotycz¹cych wystêpuj¹cych zak³óceñ zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków oraz
awarii urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodê i odprowadzenia
cieków mo¿e nast¹piæ bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców us³ug w przypadku, gdy wyst¹pi:
a) zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi lub dla rodowiska,
b) awaria sieci bez mo¿liwoci prowadzenia zaopatrzenia
w wodê lub odprowadzania cieków
c) podejrzenie, ze dalsze funkcjonowanie sieci stworzy bezporednie zagro¿enie dla ¿ycia, zdrowia lub rodowiska
3. O wstrzymaniu zaopatrzenia w wodê i odprowadzania
cieków, o których mowa w ust. 2 us³ugodawca niezw³ocznie
informuje odbiorców, w sposób zwyczajowo przyjêty.
§27. 1. Us³ugodawca mo¿e odci¹æ wodê lub zamkn¹æ
przy³¹cze kanalizacyjne, je¿eli:
a) przy³¹cze wodoci¹gowe lub przy³¹cze kanalizacyjne
wykonano niezgodnie z przepisami prawa niniejszego
regulaminu,

b) przeprowadzanie prób koñcowych i koñcowego odbioru przy³¹cza,

b) odbiorca us³ug nie uici³ op³at za pe³ne dwa okresy
obrachunkowe nastêpuj¹ce po dniu otrzymania upo
mnienia w sprawie uregulowania zaleg³ej op³aty (okres
obrachunkowy ustala siê na 90 dni kalendarzowych),

5) przewidywany termin rozpoczêcia zaopatrzenia w wodê
i odprowadzania cieków, odpowiedzialnoæ stron za niedotrzymanie warunków umowy o przy³¹czenie, i nne
ustalenia w uzasadnionych przypadkach.

c) jakoæ wprowadzanych cieków nie spe³nia wymo
gów okrelonych w przepisach prawa lub stwierdzo
no celowe uszkodzenie albo pominiecie urz¹dzenia
pomiarowego,

§24. 1. Umowa o przy³¹czenie stanowi podstawê do
rozpoczêcia realizacji prac projektowych i budowlano-monta¿owych.

d) zosta³ stwierdzony: nielegalny pobór wody, nielegal
ne odprowadzanie cieków ( tj. bez zawarcia umowy),
celowe uszkodzenie albo pominiecie wodomierza lub
urz¹dzenia pomiarowego.

2. Próby i odbiory czêciowe oraz koñcowe o których
mowa w umowie o przy³¹czenie do sieci s¹ przeprowadzane
przy udziale upowa¿nionych przedstawicieli stron. Wyniki
prób i odbiorów s¹ potwierdzane przez strony w protoko³ach,
których wzory okrela us³ugodawca.
ROZDZIA£ VI
Mo¿liwoci dostêpu do us³ug
wodoci¹gowo-kanalizacyjnych

§25. Potencjalni odbiorcy us³ug wodoci¹gowo - kanalizacyjnych mog¹ uzyskaæ informacje dotycz¹ce dostêpnoci tych
us³ug: w Urzedzie Gminy w Szczytnikach.

2. Us³ugodawca pod odciêciu dostawy wody jest obowi¹zany do równoczesnego udostêpnienia zastêpczego punktu
poboru wody przeznaczone do spo¿ycia przez ludzi i poinformowania odbiorców o mo¿liwociach korzystania z tego
punktu.
3. Us³ugodawca o zamiarze odciêcia dostaw wody lub
zamkniêcia przy³¹cza kanalizacyjnego oraz o miejscach
i sposobie udostêpnienia zastêpczych punktów poboru wody
zawiadamia : Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu oraz odbiorcê us³ug co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odciêcia dostaw wody lub zamkniêcia
przy³¹cza kanalizacyjnego.
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4. Us³ugobiorca jest zobowi¹zany posiadaæ awaryjny
sposób usuniêcia cieków z nieruchomoci, a dostawca us³ug
nie jest zobowi¹zany do przyjêcia cieków niespe³niajacych
wymogów okrelonych w przepisach i niniejszym regulaminie.
§28. Je¿eli w wyniku nieprawid³owej eksploatacji przy³¹cza wodoci¹gowego lub kanalizacyjnego powstanie zagro¿enie obni¿enia poziomu us³ug wiadczonych przez us³ugodawcê, odbiorca wzywany jest do natychmiastowego usuniêcia
przyczyny zagro¿enia, a w przypadku gdy takie wezwanie nie
jest skuteczne nastêpuje okresowe odciêcie dop³ywu wody do
odbiorcy. Kosztami usuwania powsta³ych zagro¿eñ lub awarii
obci¹¿ony jest w³aciciel przy³¹cza.
§29. Je¿eli strony nie ustali³y w umowie o zaopatrzeniu
w wodê i odprowadzaniu cieków inaczej, obowi¹zuj ¹ nastêpuj¹ce wymagania w zakresie udzielania informacji i odpowiedzi w zwi¹zku z niedotrzymaniem ci¹g³oci us³ug
i odpowiednich parametrów dostarczonej wody i wprowadzonych do sieci kanalizacyjnej cieków:
1. Udzielenie informacji na ¿¹danie odbiorców nastêpuje
w ci¹gu:

ROZDZIA£ VIII
Przepisy karne i kary pieniê¿ne

§32. Informuje siê, i¿ :
1. Pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych bez uprzedniego zawarcia umowy podlega karze grzywny do
5 tys. z³.
2. Zrywanie lub uszkadzanie plomb na urz¹dzeniach pomiarowych lub zaworze odcinaj¹cym , podlega karze grzywny
do 5 tys. z³.
3. Nie dopuszczanie przedstawiciela us³ugodawcy do wykonania czynnoci kontrolnych podlega karze grzywny do 5
tys. z³.
4. Wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych bez
uprzedniego zawarcia umowy o której mowa w rozdziale
III regulaminu podlega karze ograniczenia wolnoci albo
grzywny do 10 tys. z³.

b) 7 dni - na pisemne ¿¹danie usuniêcia przerw i zak³óceñ,

5. Obok orzeczenia kary organ orzekaj¹cy mo¿e na³o¿yæ
obowi¹zek zap³aty nawi¹zki na rzecz us³ugodawcy w wysokoci 1000z³. za ka¿dy miesi¹c, w którym nast¹pi³o
bezumowne pobieranie wody z urz¹dzeñ wodoci¹gowych
lub wprowadzanie cieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych
us³ugodawcy.

c) 14 dni - na pisemne i telefoniczne skargi i za¿alenia,
wymagaj¹ce przeprowadzenia postêpowania wyjaniaj¹cego.

6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust.
1-3 nastêpuje na podstawie przepisów Kodeksu postêpowania w sprawach o wykroczenia.

a) 12 godzin - na telefoniczne ¿¹danie okrelenia przewidywanego terminu usuniêcia przerw i zak³óceñ
w wiadczeniu us³ug,

§30. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do zawiadomienia
odbiorców us³ug o planowanych zmianach warunków technicznych zaopatrzenia w wodê i odprowadzania cieków
z wyprzedzeniem umo¿liwiaj¹cym dostosowanie instalacji do
nowych warunków, nie krótszym ni¿ 12 miesiêcy.
§31. 1. Odbiorca us³ug ma prawo zg³aszania reklamacji
dotycz¹cych iloci i jakoci wiadczonych us³ug oraz wysokoci op³at za us³ugi.
2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone s¹ na
pimie osobicie przez zainteresowanego odbiorcê us³ug
w siedzibie Urzêdu Gminy Szczytniki lub listem poleconym.
3. Us³ugodawca zobowi¹zany jest do powiadomienia zainteresowanego odbiorcy us³ug o sposobie za³atwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej wp³ywu.

ROZDZIA£ IX
Postanowienia koñcowe
§33. Ze wzglêdu na zmiany uwarunkowañ prawnych realizowanych us³ug us³ugodawca przygotuje i dostarczy odbiorcom, którzy ju¿ s¹ pod³¹czeni do sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej wzory nowych umów o zaopatrzeniu w wodê lub
odprowadzaniu cieków oraz niniejszy regulamin.
§34. W sprawach nieobjêtych niniejszym regulaminem
obowi¹zuj¹ przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu cieków wraz z przepisami wykonawczymi.
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1354
UCHWA£A Nr XVII/86/2004 RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 30 marca 2004 r.
w sprawie: ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których
zarz¹dc¹ jest Powiat Grodziski na cele niezwi¹zane z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.), oraz art. 40 ust. 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pón. zm.), Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:

a) umieszczanego poza obszarem zabudowanym w wysokoci
15,00 z³,

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg, których zarz¹dc¹ jest Powiat Grodziski zwanych dalej
drogami powiatowymi, na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

2. Roczne stawki op³at, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek
op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie in¿ynierskim.

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.
§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni dróg powiatowych,
o których mowa w §1 pkt 1 i 4, ustala siê nastêpuj¹ce stawki
op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) chodników, poboczy, placów, cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych i pieszojezdnych oraz pasów dziel¹cych
3,00 z³,
2) Jezdni do 20% szerokoci, opasek, zatok postojowych
i autobusowych, torowisk oraz elementów drogi wymienionych w pkt 1, je¿eli znajduj¹ siê w skrajni drogowej
3,00 z³,
3) Jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci 5,00 z³,
4) Jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego jej zajêcia 8,00 z³.
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1m2
pasa drogowego w wysokoci 0,50 z³.
3. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez 1
dzieñ.
§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt
2, ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:

b) umieszczanego w obszarze zabudowanym w wysokoci
40,00 z³,
c) umieszczanego na drogowym obiekcie in¿ynieryjnym
w wysokoci
200,00 z³.

3. Roczne stawki op³at, o których mowa w ust. 1, przy
umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacji wynosz¹
50% podanych stawek.
§4. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt
3, ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
1 m2 (i ka¿dego nastêpnego, nawet niepe³nego) powierzchni:
1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
budowlanego, niezwi¹zanego z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
a) poza obszarem zabudowanym w wysokoci 0,50 z³,
b) w obszarze zabudowanym w wysokoci

2,00 z³,

2) reklamy, z zastrze¿eniem pkt 3 w wysokoci 2,00 z³,
3) reklamy,
a) o powierzchni nie przekraczaj¹cej 1 m2, umieszczonej
nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest dzia³alnoæ gospodarcza, zawieraj¹cej wy³¹cznie informacje o prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci
gospodarczej w wysokoci
0,50 z³,
b) zawieraj¹cej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególnoci w postaci planów, map,
tablic, plansz itp. w wysokoci
0,10 z³.
2. Dla reklam wietlnych i podwietlanych stawki op³at
okrelone w ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. a podwy¿sza siê o 100%.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
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1355
ZARZ¥DZENIE Nr 8/2004 STAROSTY OSTROWSKIEGO
z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania w 2004 roku w Domu Pomocy
Spo³ecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim
Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada
1990 roku o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst z 1998 roku
Dz.U. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr
162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170; Nr 79, poz.
885; Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 19, poz. 238; Nr 12, poz.
136; z 2001 r. Nr 72, poz. 748; Nr 89, poz. 973; Nr 88, poz. 961;
Nr 111, poz. 1194; Nr 122, poz. 1349; Nr 154, poz. 1792;
z 2003 r. Nr 7, poz. 79; Nr 44, poz. 389; Nr 122, poz. 1143; Nr
128, poz. 1176; Nr 135, poz. 1268; Nr 137, poz. 1304; Nr 203,
poz. 1966).

Pomocy Spo³ecznej w Ostrowie Wielkopolskim w 2004 roku
w wysokoci - 1.671,83 z³ (s³ownie: jedentysi¹cszeæsetsiedemdziesi¹tjedenz³otych83/l00).
§2. Wykonanie Zarz¹dzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Ustalam na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej im. s. M. Benodyny Koterbianki w Ostrowie Wielkopolskim miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca w Domu

Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
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ZARZ¥DZENIE Nr 9/2004 STAROSTY OSTROWSKIEGO
z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania w 2004 roku w Domu Pomocy Spo³ecznej w Psarach
Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada
1990 roku o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst z 1998 roku
Dz.U. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr
162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170; Nr 79, poz.
885; Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 19, poz. 238; Nr 12, poz.
136; z 2001 r. Nr 72, poz. 748; Nr 89, poz. 973; Nr 88, poz. 961;
Nr 111, poz. 1194; Nr 122, poz. 1349; Nr 154, poz.1792;
z 2003 r. Nr 7, poz. 79; Nr 44, poz. 389; Nr 122, poz. 1143; Nr
128, poz. 1176; Nr 135, poz. 1268; Nr 137, poz. 1304; Nr 203,
poz. 1966).
§1. Ustalam na wniosek Dyrektora Domu Pomocy Spo³ecznej w Psarach miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca

w Domu Pomocy Spo³ecznej w Psarach w 2004 roku
w wysokoci - 1.744,04 z³ (s³ownie: jedentysi¹csiedemsetczterdzieciczteryz³ote04/100).
§2. Wykonanie Zarz¹dzenia powierzam Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
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1357
ZARZ¥DZENIE Nr 10/2004 STAROSTY OSTROWSKIEGO
z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie ustalenia miesiêcznego kosztu utrzymania w 2004 roku w Odolanowskim Domu Pomocy Spo³ecznej
Na podstawie art. 35 ust. 13 ustawy z dnia 29 listopada
1990 roku o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst z 1998 roku
Dz.U. Nr 64, poz. 414; Nr 106, poz. 668; Nr 117, poz. 756; Nr
162, poz. 1118 i 1126; z 1999 r. Nr 20, poz. 170; Nr 79, poz.
885; Nr 90, poz. 1001; z 2000 r. Nr 19, poz. 238; Nr 12, poz.
136; z 2001 r. Nr 72, poz. 748; Nr 89, poz. 973; Nr 88, poz. 961;
Nr 111, poz. 1194; Nr 122, poz. 1349; Nr 154, poz.1792;
z 2003 r. Nr 7, poz. 79; Nr 44, poz. 389; Nr 122, poz. 1143; Nr
128, poz. 1176; Nr 135, poz. 1268; Nr 137, poz. 1304; Nr 203,
poz. 1966).

w Odolanowskim Domu Pomocy Spo³ecznej w 2004 roku
w wysokoci - 1.873,97 z³ (s³ownie: jedentysi¹cosiemsetsiedemdziesi¹ttrzyz³ote 97/100).
§2. Wykonanie Zarz¹dzenia powierzam Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowie Wielkopolskim.
§3. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Ustalam na wniosek Dyrektora Odolanowskiego Domu
Pomocy Spo³ecznej miesiêczny koszt utrzymania mieszkañca

Starosta
() W³odzimierz Jêdrzejak
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UCHWA£A NR 14/SO-13/D/04/KO SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie wydania opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego
zaplanowanego w uchwale bud¿etowej Gminy Krzymów na 2004 r.
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 poz. 148
z póniejszymi zmianami), Sk³ad Orzekaj¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000
z dnia 8 listopada 2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca

Janina Olejniczak

Cz³onkowie

Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Krzymów na 2004
rok - uchwa³a Rady Gminy Nr XI/58/04 z dnia 1 marca 2004 r.

wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu.
Uzasadnienie:
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dostarczono uchwa³ê Nr XI/58/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie
uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 r. W uchwale tej Rada
Gminy zaplanowa³a dochody w wysokoci 9.345.000 z³
a wydatki - 13.950.000 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 4.605.000 z³,
który zgodnie z zapisem §3 uchwa³y bud¿etowej, sfinansowany zostanie kredytem i po¿yczk¹ z WFOiGW. W za³¹czniku
Nr 4 do uchwa³y zaplanowano przychody z ww. róde³
w wysokoci 4.891.600 z³ oraz rozchody w kwocie 286.600 z³.
Zobowi¹zania Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿y-
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czek na koniec 2004 r. wynios¹ 53,62% planowanych dochodów gminy i nie przekrocz¹ wprawdzie progu okrelonego
przepisem art. 114 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
zm.), tj. 60% dochodów gminy to jednak tak wysokie obci¹¿enie bud¿etu gminy stanowi realne zagro¿enie w prawid³owej realizacji gospodarki finansowej bud¿etu. £¹czna kwota
zobowi¹zañ do sp³aty w 2004 r. wg stanu na dzieñ wydania
opinii wynosi 14,02% i nie przekracza 15% planowanych
dochodów - spe³nia to wymogi wynikaj¹ce z przepisu art. 113
ust. 1 ustawy o finansach publicznych lecz stanowi zagro¿enie
w prawid³owym wykonywaniu bud¿etu i regulowaniu zobowi¹zañ.

Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów s¹ realne.
Pouczenie:
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y s³u¿y
odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium
() Janina Olejniczak

1359
UCHWA£A Nr 19/SO-13/P/04/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 16 marca 2004 r.
w sprawie wydania opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
za³¹czonej do uchwa³y bud¿etowej Gminy Krzymów na 2004 rok
Na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7 padziernika
1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U.
z 2001 r. Nr 55 poz. 577) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 pkt 1
i ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 15 póz. 148
z póniejszymi zmianami), Sk³ad Orzekaj¹cy powo³any zarz¹dzeniem Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej Nr 10/2000
z dnia 8 listopada 2000 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca

Janina Olejniczak

Cz³onkowie

Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

po dokonaniu analizy bud¿etu gminy Krzymów na 2004
rok - uchwa³a Rady Gminy Nr XI/58/04 z dnia 1 marca 2004 r.
wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê kwoty
d³ugu publicznego Gminy Krzymów.
Uzasadnienie:
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dorêczono uchwa³ê Nr DC/58/04 z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie

uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 r. Do uchwa³y bud¿etowej
za³¹czono prognozê kwoty d³ugu w brzmieniu okrelonym
w za³¹czniku Nr 6. Wykazane w prognozie kwoty d³ugu
zobowi¹zania maj¹ce wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie
po¿yczek i kredytów: Nr 341/417/2001 z 8 listopada 2001 r. Nr
5657/5151/2002 z 23 grudnia 2002 r. i stwierdzono zgodnoæ
tych kwot. Ponadto prognoza kwoty d³ugu przewiduje zwiêkszenie zad³u¿enia gminy w roku 2004 o planowany kredyty
i po¿yczki w ³¹cznej kwocie 4.891.600 z³. Dochody bud¿etu
w 2004 roku wynosz¹ 9.345.000 z³. Sk³ad Orzekaj¹cy oceniaj¹c
prawid³owoæ do³¹czonej do bud¿etu prognozy kszta³towania
siê kwoty d³ugu ustali³, i¿: na dzieñ 01 stycznia 2004 r. Gmina
ma zobowi¹zania pieniê¿ne z tytu³u po¿yczek i kredytów
w wysokoci 406.000 z³, co stanowi 4,34% dochodów Gminy
- prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31 grudnia 2004 r.
wynosiæ bêdzie 5.011.000 z³, co stanowi 53,62% dochodów
Gminy. Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota d³ugu
jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie przekracza wprawdzie 60% planowanych dochodów
tej jednostki, co spe³nia wymóg okrelony przepisem art. 114
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ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z póniejszymi zmianami) to
jednak tak wysokie obci¹¿enie bud¿etu mo¿e stanowiæ realne
zagro¿enie w prawid³owym wykonywaniu bud¿etu w latach
nastêpnych. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy
wyrazi³ opiniê jak w sentencji.

Pouczenie
Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U z 2001 r. Nr 55 poz. 577) od powy¿szej uchwa³y s³u¿y
odwo³anie do pe³nego sk³adu Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
Cz³onek Kolegium
() Janina Olejniczak
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