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1831
ROZPORZ¥DZENIE Nr 10/2004 DYREKTORA REGIONALNEGO
ZARZ¥DU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
z dnia 20 maja 2004 r.
w sprawie ustanowienia obwodów rybackich na publicznych ródl¹dowych wodach powierzchniowych p³yn¹cych
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia
1985 r. o rybactwie ródl¹dowym (Dz.U. z 1999 r. Nr 66, poz.
750, z pón. zm.)1) zarz¹dza siê co nastêpuje:
§1. 1. Ustanawia siê obwody rybackie w regionie wodnym rodkowej Wis³y2) oraz okrela ich nazwy, numery
i granice.
2. Wykaz obwodów rybackich, o których mowa w ust. 1,
stanowi¹ za³¹czniki do rozporz¹dzenia:
Za³¹cznik Nr 1 - Wykaz obwodów rybackich rzeki Wis³a.
Za³¹cznik Nr 2 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki
Wis³a, z wy³¹czeniem rzeki Narew.
Za³¹cznik Nr 3 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki
Narew, z wy³¹czeniem rzek: Biebrza i Pisa.
Za³¹cznik Nr 4 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki
Biebrza.
Za³¹cznik Nr 5 - Wykaz obwodów rybackich zlewni rzeki
Pisa.
§2. Granicê obwodu rybackiego:
1) w ujciu rzeki wymienionej w wykazie, o którym mowa
w §1, stanowi linia prosta ³¹cz¹ca:
a) punkt po³o¿ony na zbiegu linii lewego brzegu wymienionej rzeki z lini¹ prawego brzegu rzeki, do której
wymieniona rzeka uchodzi, z punktem po³o¿onym na
zbiegu linii prawego brzegu wymienionej rzeki z lini¹
prawego brzegu rzeki, do której wymieniona rzeka
uchodzi  w przypadku rzeki bêd¹cej prawobrze¿nym
dop³ywem,
albo

b) punkt po³o¿ony na zbiegu linii prawego brzegu wymienionej rzeki z lini¹ lewego brzegu rzeki, do której
wymieniona rzeka uchodzi, z punktem po³o¿onym na
zbiegu linii lewego brzegu wymienionej rzeki z lini¹
lewego brzegu rzeki, do której wymieniona rzeka uchodzi  w przypadku rzeki bêd¹cej lewobrze¿nym dop³ywem;
2) do ujcia rzeki bêd¹cej dop³ywem rzeki wymienionej
w wykazie, o którym mowa w §1, stanowi linia prosta
prostopad³a do:
a) jej lewego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o¿ony
na zbiegu linii jej prawego brzegu z lini¹ lewego brzegu
rzeki do niej uchodz¹cej  w przypadku granicy do
ujcia rzeki bêd¹cej prawobrze¿nym dop³ywem tej
rzeki,
albo
b) jej prawego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o¿ony na zbiegu linii jej lewego brzegu z lini¹ prawego
brzegu rzeki do niej uchodz¹cej  w przypadku granicy
do ujcia rzeki bêd¹cej lewobrze¿nym dop³ywem tej
rzeki;
3) od ujcia rzeki bêd¹cej dop³ywem rzeki wymienionej
w wykazie, o którym mowa w §1, stanowi linia prosta
prostopad³a do:
a) jej lewego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o¿ony
na zbiegu linii jej prawego brzegu z lini¹ lewego brzegu
rzeki do niej uchodz¹cej  w przypadku granicy do
ujcia rzeki bêd¹cej prawobrze¿nym dop³ywem tej
rzeki,
albo
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b) jej prawego brzegu, przechodz¹ca przez punkt po³o¿ony na zbiegu linii jej lewego brzegu z lini¹ prawego
brzegu rzeki do niej uchodz¹cej  w przypadku granicy
do ujcia rzeki bêd¹cej lewobrze¿nym dop³ywem tej
rzeki.
§3. Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem 15 czerwca
2004 r.
Dyrektor
Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej
w Warszawie
() Leszek Bagiñski

1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta³y og³oszone w Dz.U.
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz Dz.U. z 2001 r. Nr 81, poz.
875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229.

2)

Przebieg granicy regionu wodnego rodkowej Wis³y okrela Za³¹cznik Nr 3 do rozporz¹dzenia Rady Ministrów
z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie przebiegu granic
obszarów dorzeczy, przyporz¹dkowania zbiorników wód
podziemnych do w³aciwych obszarów dorzeczy, utworzenia regionalnych zarz¹dów gospodarki wodnej oraz podzia³u obszarów dorzeczy na regiony wodne (Dz.U. Nr 232,
poz. 1953).

Za³¹cznik Nr 1
do rozporz¹dzenia Nr 10/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 20 maja 2004 r.

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH RZEKI WIS£A
Lp.

1

2

3

4

5

Nazwa i numer obwodu
rybackiego

Opis obwodu rybackiego

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od granicy regionu wodnego
rodkowej Wis³y i regionu wodnego Górnej Wis³y2) stanowi¹cej liniê prostopad³¹ do
OBWÓD RYBACKI
przeciwleg³ego brzegu w 295+200 km biegu rzeki Wis³a do ujcia rzeki Wieprz, wraz z
RZEKI WIS£A - NR 1
wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym
dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Wy¿nica, Kamienna,
Krêpianka, I³¿anka, Zwolenka, Chodelka, Bystra i Kurówka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujcia rzeki Wieprz do ujcia
OBWÓD RYBACKI
rzeki Pilica, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI WIS£A - NR 2
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
Wieprz, Zago¿d¿onka, Okrzejka, Radomka i Wilga.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujcia rzeki Pilica do ujcia
OBWÓD RYBACKI
rzeki Narew, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI WIS£A - NR 3
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
Pilica, wider i Jeziorka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujcia rzeki Narew do ujcia
OBWÓD RYBACKI
rzeki Mo³tawa, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI WIS£A - NR 4
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
Narew i Bzura.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wis³a na odcinku od ujcia rzeki Mo³tawa do
granicy regionu wodnego rodkowej Wis³y i regionu wodnego Dolnej Wis³y2)
OBWÓD RYBACKI
stanowi¹cej liniê prostopad³¹ do przeciwleg³ego brzegu w 684+000 km biegu rzeki
ZBIORNIKA
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
W£OC£AWSKIEGO
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
NA RZECE WIS£A - NR 5
Mo³tawa, Skrwa Lewa, Skrwa Prawa, Zg³owi¹czka, Ruda, Zuzanka, Rybniczanka,
Wierzniczka, Bêtlewianka i Che³miczka.
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Za³¹cznik Nr 2
do rozporz¹dzenia Nr 10/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 20 maja 2004 r.

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH ZLEWNI RZEKI WIS£A, Z WY£¥CZENIEM RZEKI NAREW
Lp.
1

2

3

4

5

6

7

8
9
10

11

12

Nazwa i numer obwodu
rybackiego

Opis obwodu rybackiego

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wy¿nica od jej róde³ do jej ujcia do rzeki
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kamienna na odcinku od jej róde³ do czo³a
OBWÓD RYBACKI
zapory zbiornika Brody I³¿eckie, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody
ZBIORNIKA BRODY I£¯ECKIE
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do
NA RZECE KAMIENNA - NR 1
wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Kamienna na odcinku od czo³a zapory zbiornika Brody I³¿eckie do jej ujcia
do rzeki Wis³a,
OBWÓD RYBACKI
b) rzeki wilina na odcinku od czo³a zapory zbiornika Wióry do jej ujcia do rzeki
RZEKI KAMIENNA - NR 2
Kamienna,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki wilina na odcinku od jej ¿róde³ do czo³a
OBWÓD RYBACKI
zapory zbiornika Wióry, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i
ZBIORNIKA WIÓRY
innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego
NA RZECE WILINA - NR 1
odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Krêpianka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
OBWÓD RYBACKI
b) zbiornika Lipsko,
RZEKI KRÊPIANKA - NR 1
c) cieku £acha Solec,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a)rzeki I³¿anka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
b) zbiornika I³¿a,
c) zbiornika Seredzice,
d) zbiornika Ma³yszyniec,
OBWÓD RYBACKI
e) zbiornika Lipie,
RZEKI I£ZANKA - NR 1
f) rzeki Stru¿ynka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki I³¿anka,
g) rzeki Modrzejowianka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki I³¿anka,
h) rzeki Kobylanka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Modrzejowianka,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zwolenka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
b) zbiornika Zwoleñ,
OBWÓD RYBACKI
RZEKI ZWOLENKA - NR 1
c) do³ów potorfowych w Borowcu,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Chodelka od jej rode³ do jej ujcia do rzeki
OBWÓD RYBACKI
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI CHODELKA - NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bystra od jej rode³ do jej ujcia do rzeki
OBWÓD RYBACKI
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI BYSTRA - NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Kurówka od jej rode³ do jej ujcia do rzeki
OBWÓD RYBACKI
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI KURÓWKA - NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od jej róde³ do ujcia
rzeki winka w miejscowoci Bodaczów, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody
OBWÓD RYBACKI
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do
RZEKI WIEPRZ - NR 1
wód tego odcinka, z wy³¹czeniem odcinka w granicach Roztoczañskiego Parku
Narodowego.
OBWÓD RYBACKI
Obwód rybacki obejmuje wody odcinka rzeki Wieprz w granicach Roztoczañskiego
RZEKI WIEPRZ - NR 2
Parku Narodowego, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
Roztoczañski Park Narodowy zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
OBWÓD RYBACKI
RZEKI WY¯NICA - NR 1
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Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wieprz na odcinku od ujcia rzeki winka w
miejscowoci Bodaczów do czo³a zapory zbiornika Nielisz, wraz z wodami jej
dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym
dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Por.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Wieprz na odcinku od czo³a zapory zbiornika Nielisz do ujcia rzeki
Bystrzyca,
b) rzeki £abuñka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wieprz,
OBWÓD RYBACKI
c) rzeki Wolica od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wieprz,
RZEKI WIEPRZ  NR 4
d)rzeki Wojs³awka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wieprz,
e) rzeki Gie³czew od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wieprz,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Wieprz na odcinku od ujcia rzeki Bystrzyca do jej ujcia do rzeki Wis³a,
OBWÓD RYBACKI
b) jeziora Kunów na rzece Czerwonka,
RZEKI WIEPRZ  NR 5
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
Bystrzyca i Tymienica.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Por na odcinku od jej rode³ do jej ujcia do rzeki Wieprz,
OBWÓD RYBACKI
b) rzeki Gorajec od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Por,
RZEKI POR - NR 1
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bystrzyca na odcinku od jej róde³ do jazu piêtrz¹cego we wsi Prawiedniki,
OBWÓD RYBACKI
b) rzeki Kosarzewka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Bystrzyca,
RZEKI BYSTRZYCA - NR 1
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
OBWÓD RYBACKI
a) rzeki Bystrzyca na odcinku od jazu piêtrzacego we wsi Prawiedniki do czo³a
ZBIORNIKA ZEMBORZYCE
zapory zbiornika Zemborzyce,
NA RZECE BYSTRZYCA - NR b) rzeki Krê¿niczanka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Bystrzyca,
2
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bystrzyca na odcinku od czo³a zapory zbiornika Zemborzyce do jej ujcia
do rzeki Wieprz,
OBWÓD RYBACKI
RZEKI BYSTRZYCA - NR 3
b) rzeki Ciemiêga od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Bystrzyca,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Tymienica od jej rode³ do jej ujcia do rzeki Wieprz,
b) rzeki Piwonia od jej rode³ do jej ujcia do rzeki Tymienica, z wy³¹czeniem
OBWÓD RYBACKI
dop³ywów w granicach Poleskiego Parku Narodowego,
RZEKI TYMIENICA - NR 1
c) rzeki Piwonia Stara,
d) rzeki Bystrzyca Pó³nocna od jej rode³ do jej ujcia do rzeki Tymienica,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
OBWÓD RYBACKI
Obwód rybacki obejmuje wody dop³ywów rzek: Piwonia i W³odawka oraz jezior w
RZEKI PIWONIA - NR 1
granicach Poleskiego Parku Narodowego.
Poleski Park Narodowy
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zago¿d¿onka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
b) zbiornika Pionki,
c) zbiornika Hamernia,
d) zbiornika w Kozienicach na rzece Zago¿d¿onka,
e) zbiornika w Janikowie,
f) jeziora Opatkowickiego,
g)jeziora Zdziczów,
OBWÓD RYBACKI
h) kana³u Gniewoszowsko-Kozienickiego na ca³ej jego d³ugoci do ujcia do rzeki
RZEKI ZAGO¯D¯ONKA - NR 1
Zago¿d¿onka,
i) jeziora w Sieciechowie,
j) jeziora Mozolice,
k) zbiornika Polanka na rzece Brzeniczka,
l) zbiornika Budowa na rzece Brzeniczka,
m) rzeki £acha od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Zago¿d¿onka,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
OBWÓD RYBACKI
ZBIORNIKA NIELISZ
NA RZECE WIEPRZ - NR 3
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Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Okrzejka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
OBWÓD RYBACKI
b) zbiornika Godzisz,
RZEKI OKRZEJKA - NR 1
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Radomka od jej róde³ do czo³a zapory czo³owej zbiornika Domaniów,
b) zbiornika Topornia,
c) zbiornik M³yny,
d) zbiornika Domaniów,
e) zbiornika Szyd³owiec,
f) rzeki Szabasówka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Radomka,
g) zbiornika £aziska,
OBWÓD RYBACKI
h) rzeki Oronka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Szabasówka,
ZBIORNIKA DOMANIÓW
i) rzeki Korzeniówka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Szabasówka,
NA RZECE RADOMKA - NR 1
j) rzeki Jab³onica od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Szabasówka,
k) zbiornika Jastrz¹b na rzece mi³ówka,
l) zbiornika Koszorów na rzece Koby³ka,
m) zbiornika Chlewiska,
n) zbiornika Or³ów,
o) zbiornika Aleksandrów,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Radomka na odcinku od czo³a zapory zbiornika Domaniów do jej ujcia do
rzeki Wis³a,
b) zbiornika Siczki Górne,
c) zbiornika Siczki Dolne,
d) zbiornika Borki,
e) rzeki Wi¹zownica od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Radomka,
OBWÓD RYBACKI
f) starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 55+300 km biegu rzeki
RZEKI RADOMKA - NR 2
Radomka - d³ugoci 1,25 km,
g) starorzecza na prawym brzegu rzeki Radomka w 46+700 km biegu rzeki
Radomka - d³ugoci 2,25 km,
h) rzeki Tymianka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Radomka,
i) rzeki Mleczna od rode³ do jej ujcia do rzeki Radomka,
j) rzeki Pacynka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Mleczna,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wilga od jej róde³ do jej ujcia do rzeki
OBWÓD RYBACKI
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI WILGA - NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pilica na odcinku od jej róde³ do ujcia rzeki Czarna W³oszczowska
b) zbiornika Siamoszyce na rzece Krztynia,
OBWÓD RYBACKI
c) zbiornika Dzibice na rzece Bia³ka,
RZEKI PILICA - NR 1
d)zbiornika Lelów na rzece Bia³ka (Bia³a Lelowska),
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pilica na odcinku od ujcia rzeki Czarna
OBWÓD RYBACKI
W³oszczowska do ujcia rzeki Czarna Konecka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz
RZEKI PILICA - NR 2
wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie
do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Czarna W³oszczowska.
OBWÓD RYBACKI
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pilica na odcinku od ujcia rzeki Czarna
ZBIORNIKA
Konecka do czo³a zapory zbiornika Sulejowskiego, wraz z wodami jej dop³ywów
SULEJOWSKIEGO
oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub
NA RZECE PILICA - NR 3
odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Czarna Konecka i Luci¹¿a.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pilica na odcinku od czo³a zapory zbiornika Sulejowskiego do ujcia rzeki
Drzewiczka,
b) zbiornika wirca Dó³ w Nowym Miecie,
c) zbiornika w Spale na rzece Gaæ,
OBWÓD RYBACKI
d) zbiornika w Konewce na rzece Gaæ,
RZEKI PILICA - NR 4
e) zbiornika Wojcieszek na rzece Gaæ,
f) zbiornika Szczurek na rzece Gaæ,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzeki
Wolbórka.
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Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pilica na odcinku od ujcia rzeki Drzewiczka do osi pod³u¿nej mostu
drogowego na trasie E-7 w 45+300 km biegu rzeki Pilica,
b) zbiornika Mogielnica,
c) zbiornika B³êdów,
d) zbiornika Lipie,
OBWÓD RYBACKI
e) zbiornika D³ugowola,
RZEKI PILICA - NR 5
f) jeziora widno,
g) jeziora w Bia³obrzegach,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzeki
Drzewiczka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pilica na odcinku od osi pod³u¿nej mostu drogowego na trasie E-7 w
45+300 km biegu rzeki Pilica do jej ujcia do rzeki Wis³a,
OBWÓD RYBACKI
b) jeziora w Brzecach,
RZEKI PILICA - NR 6
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Czarna W³oszczowska od jej róde³ do jej
OBWÓD RYBACKI
ujcia do rzeki Pilica, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
RZEKI
CZARNA W£OSZCZOWSKA  zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki, z
wy³¹czeniem obiektu stawowego Rz¹biec oraz stawu w Kurzelowie.
NR 1
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Czarna Konecka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Pilica,
b) zbiornika Janów
OBWÓD RYBACKI
c) zbiornika Hucisko
RZEKI
CZARNA KONECKA  NR 1 d) zbiornika Sielpia,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Luci¹¿y od jej róde³ do jej ujcia do Zbiornika Sulejowskiego na rzece
Pilica,
OBWÓD RYBACKI
b) zbiornika Bugaj,
RZEKI LUCI¥¯A  NR 1
c) zbiornika Cieszanowice,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Wolbórka od rode³ do jej ujcia do rzeki Pilica,
b) rzeki Miazga od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wolbórka, ³¹cznie z wodami
zbiornika Kotliny,
c)rzeki Moszczanka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wolbórka oraz wody
OBWÓD RYBACKI
RZEKI WOLBÓRKA  NR 1
zbiornika Alejny w Moszczenicy na dop³ywie rzeki Moszczanka,
d) rzeki Bielina (Czarna) od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wolbórka, ³¹cznie z
wodami zbiornika Starzyce,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Drzewiczka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Pilica
b) zbiornika Odrzywó³,
OBWÓD RYBACKI
c) zbiornika Miedzna Murowana,
RZEKI DRZEWICZKA - NR 1 d) zbiornika Drzewica,
e) rzeki W¹glanka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Drzewiczka,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki wider od jej róde³ do jej ujcia do rzeki
OBWÓD RYBACKI
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI WIDER - NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Jeziorka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
b) zbiornika G³uchów,
OBWÓD RYBACKI
c) zbiornika Osieczek,
RZEKI JEZIORKA  NR 1
d) rzeki Kraska od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Jeziorka,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bzura na odcinku od jej róde³ do ujcia rzeki
OBWÓD RYBACKI
Ochnia, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI BZURA - NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bzura na odcinku od ujcia rzeki Ochnia do
OBWÓD RYBACKI
ujcia rzeki Rawka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z
RZEKI BZURA - NR 2
wy³¹czeniem rzek: Ochnia, Moszczenica, Mroga i Skierniewka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

42

43
44

45

46

 7876 

Poz. 1831

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bzura na odcinku od ujcia rzeki Rawka do jej ujcia do rzeki Wis³a,
b) rzeki £asica na odcinku od linii prostej ³¹cz¹cej obydwa brzegi, po granicy
OBWÓD RYBACKI
Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowoci Famu³ki Brochowskie do jej
RZEKI BZURA - NR 3
ujcia do rzeki Bzura,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzek: Rawka,
Pisia i Utrata.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Ochnia od jej róde³ do jej ujcia do rzeki
OBWÓD RYBACKI
Bzura, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
RZEKI OCHNIA  NR 1
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Moszczenica od jej róde³ do jej ujcia do
OBWÓD RYBACKI
rzeki Bzura, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
RZEKI MOSZCZENICA  NR 1
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Mroga od jej rode³ do jej ujcia do rzeki Bzura,
b) zbiornika Rochna,
c) zbiornika Lisowice,
d) zbiornika Stare Koluszki,
e) zbiornika Rogów PGR,
f) zbiornika Jasieñ,
g) zbiornika Ko³acin Praga,
h) zbiornika Ko³acin,
OBWÓD RYBACKI
RZEKI MROGA  NR 1
i) zbiornika Wierzbówka,
j) zbiornika Mroga,
k) zbiornika Walewice,
l) zbiornik Huta Józefów  Osiny,
m) zbiornik Mro¿yczka w m. G³owno
n) zbiornik w miejscowoci Bogdanka
o) rzeki Mro¿yca od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Mroga,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Skierniewka od jej ród³a do jej ujcia do rzeki Bzura,
OBWÓD RYBACKI
b) zbiornika Skierniewice,
RZEKI SKIERNIEWKA - NR 1
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.

47

OBWÓD RYBACKI
RZEKI RAWKA  NR 1

48

OBWÓD RYBACKI
RZEKI PISIA - NR 1

49

OBWÓD RYBACKI
RZEKI UTRATA  NR 1

50

OBWÓD RYBACKI
RZEKI £ASICA - NR 1
Kampinoski Park Narodowy

51

OBWÓD RYBACKI
RZEKI MO£TAWA - NR 1

Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rawka od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Bzura,
b) zbiornika Góra,
c) zbiornika Jankowice,
d) zbiornika Józefin,
e) zbiornika Tatar,
f) zbiornika Dolna,
g) zbiornika ¯ydomice,
h) zbiornika Kurzeszyn,
i) zbiornika Doleck,
j) zbiornika Grabskie Budy,
k) zbiornika Ruda,
l) zbiornika Kamion,
m) zbiornika Suliszew,
n) zbiornika Kêszyce,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisia od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Bzura,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Utrata od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Bzura,
b) rzeki Rokitnica od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Utrata,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody odcinka rzeki £asica od jej róde³ do linii prostej
stanowi¹cej granicê Kampinoskiego Parku Narodowego w miejscowoci Famu³ki
Brochowskie, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Mo³tawa od jej róde³ do jej ujcia do rzeki
Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
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Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Skrwa Lewa od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Wis³a,
b) zbiornika Soczewka,
OBWÓD RYBACKI
c) jeziora Lucieñskiego,
RZEKI SKRWA LEWA  NR 1
d) jeziora Przytomne, ³¹cznie z wyp³ywaj¹c¹ z jeziora rzek¹ Rakutowiank¹,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Skrwa Prawa od jej róde³ do jej ujcia do
OBWÓD RYBACKI
rzeki Wis³a, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
RZEKI SKRWA PRAWA - NR 1
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zg³owi¹czka na odcinku od jej róde³ do przekroju poprzecznego w b)
odleg³oci 100 m od wyp³ywu z jeziora Rybiny,
c) jeziora Czarny Bród,
d)jeziora G³uszyn,
OBWÓD RYBACKI
e) jeziora Chalno,
RZEKI ZG£OWI¥CZKA  NR 1
e) jeziora Rybiny,
f) rzeki Struga (Niwka) na odcinku ³¹cz¹cym jezioro Chalno z jeziorem Rybiny
g) strugi ³¹cz¹cej jezioro Czarny Bród z jeziorem G³uszyn,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Zg³owi¹czka na odcinku od przekroju poprzecznego w odleg³oci 100 m od
wyp³ywu z jeziora Rybiny do jej ujcia do rzeki Wis³a,
OBWÓD RYBACKI
RZEKI ZG£OWI¥CZKA  NR 2 wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
Lubieñka i Chodeczka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Chodeczka od mostu drogowego na trasie Chodecz - Przedecz do jej ujcia
OBWÓD RYBACKI
do rzeki Zg³owi¹czka,
RZEKI CHODECZKA - NR 1
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki, z wy³¹czeniem jezior.
Obwód rybacki obejmuje wody:rzeki Lubieñka od 30 m od jej wyp³ywu z jeziora
OBWÓD RYBACKI
Kaczawka do jej ujcia do rzeki Zg³owi¹czka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz
RZEKI LUBIEÑKA - NR 1
wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie
do wód tej rzeki, z wy³¹czeniem jezior i z wy³¹czeniem rzeki Rakutówka.

Za³¹cznik Nr 3
do rozporz¹dzenia Nr 10/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 20 maja 2004 r.

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH ZLEWNI RZEKI NAREW, Z WY£¥CZENIEM RZEK: BIEBRZA I PISA
Lp.
1

Nazwa i numer obwodu
rybackiego
OBWÓD RYBACKI
ZBIORNIKA SIEMIANÓWKA
NA RZECE NAREW - NR 1

2

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREW - NR 2

3

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREW - NR 3
Narwiañski Park Narodowy

4

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREW - NR 4

Opis obwodu rybackiego
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od granicy pañstwa do czo³a
zapory zbiornika Siemianówka, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i
innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od czo³a zapory zbiornika Siemianówka do osi pod³u¿nej
mostu drogowego w Sura¿u,
b) rzeki Narewka od granicy Bia³owieskiego Parku Narodowego do jej ujcia do rzeki
Narew,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od osi pod³u¿nej mostu
drogowego w Sura¿u do jazu piêtrz¹cego w miejscowoci Rzêdziany, w tym wody
p³yn¹ce w granicach Narwiañskiego Parku Narodowego, wraz z wodami jej
dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie
lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od jazu piêtrz¹cego w
miejscowoci Rzêdziany do ujcia rzeki Biebrza, wraz z wodami jej dop³ywów oraz
wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do
wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Supral.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

5

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREW - NR 5

6

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREW - NR 6

7

OBWÓD RYBACKI
ZBIORNIKA ZEGRZYÑSKI
NA RZECE NAREW - NR 7

8

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREW - NR 8

9

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NAREWKA NR 1
Bia³owieski Park Narodowy

10

OBWÓD RYBACKI
RZEKI SUPRAL  NR 1

11

OBWÓD RYBACKI
RZEKI SZKWA  NR 1

12

OBWÓD RYBACKI
RZEKI ROZOGA  NR 1

13

OBWÓD RYBACKI
RZEKI OMULEW - NR 1

14

OBWÓD RYBACKI
RZEKI ORZ - NR 1

15

OBWÓD RYBACKI
RZEKI ORZYC - NR 1

16

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BUG - NR 1

17

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BUG - NR 2

 7878 
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Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od ujcia rzeki Biebrza do
ujcia rzeki Szkwa, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z
wy³¹czeniem rzek: Biebrza i Pisa.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od ujcia rzeki Szkwa do ujcia rzeki Orzyc,
b) jeziora Sieluñskie,
c) starorzecza Zimna Woda,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek: Szkwa,
Rozoga, Omulew i Orz.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Narew na odcinku od ujcia rzeki Orzyc do czo³a zapory zbiornika
Zegrzyñskiego w Dêbem
b) rzeki Bug na odcinku od ujcia rzeki Liwiec do jej ujcia do zbiornika
Zegrzyñskiego,
c) Kana³u ¯erañskiego,
d) jeziora Stawinoga,
e) rzeki Prut,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem rzek: Orzyc,
Rz¹dza i Liwiec.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narew na odcinku od czo³a zapory zbiornika
Zegrzyñskiego do jej ujcia do rzeki Wis³a,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Wkra.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Narewka w granicach Bia³owieskiego Parku
Narodowego wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Supral od róde³ do jej ujcia do rzeki Narew,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rozoga od wyp³ywu z jeziora wiêtajno do mostu w miejscowoci Rozogi,
b) rzeki Szkwa od mostu w miejscowoci Rozogi do jej ujcia do rzeki Narew,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych rzek.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Rozoga na odcinku od wyp³ywu z jeziora Marksoby do jej ujcia do rzeki
Narew
b) Kana³u Wach na odcinku d³ugoci 13,0 km
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych ciekow.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Omulew od wyp³ywu z jeziora Omulew do jej ujcia do rzeki Narew
b) rzeki Sawica na odcinku od osi pod³u¿nej mostu na drodze Sasek Wielki-Sasek
Ma³y
c) rzeki Czarka
d) rzeki Wa³pusza od jazu piêtrz¹cego w miejscowoci M³ynisko
e) rzeki Lejkowska Struga (Wielki Rów)
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych ciekow.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Orz od jej róde³ do jej ujcia do rzeki Narew,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Orzyc od jej róde³ do jej ujcia do rzeki
Narew,wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bug na odcinku od miejsca wst¹pienia rzeki Bug
w granice pañstwa w km 587+200 w rejonie wsi Go³êbie do ujcia rzeki
Ubrodownica, wraz z wodami lewostronnych dop³ywów rzeki Bug oraz wody
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód
tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Huczwa.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bug na odcinku od ujcia rzeki Ubrodownica do ujcia rzeki Hanna,
b) jeziora Glinki na rzece Tarasienka,
wraz z wodami lewostronnych dop³ywów rzeki Bug oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z
wy³¹czeniem wód zlewni rzeki W³odawka w granicach Poleskiego Parku
Narodowego.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

18

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BUG - NR 3

19

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BUG - NR 4

20

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BUG - NR 5

21
22
23
24

OBWÓD RYBACKI
RZEKI SO£OKIJA - NR 1
RZ.BUG
OBWÓD RYBACKI
RZEKI RZECZYCA - NR 1
RZ.BUG
OBWÓD RYBACKI
RZEKI WARÊ¯ANKA - NR 1
RZ.BUG
OBWÓD RYBACKI
RZEKI HUCZWA - NR 1
RZ.BUG

25

OBWÓD RYBACKI
RZEKI KRZNA - NR 1
RZ.BUG

26

OBWÓD RYBACKI
RZEKI LENA - NR 1
RZ.LENA
RZ.BUG

27

OBWÓD RYBACKI
RZEKI KAMIANKA NR 1
RZ.BUG
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Poz. 1831

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bug na odcinku od ujcia rzeki Hanna do ujcia
rzeki Mêtna, wraz z wodami lewostronnych dop³ywów rzeki Bug oraz wody
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód
tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Krzna.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Bug na odcinku od ujcia rzeki Mêtnej do ujcia rzeki Nurzec,
b) rzeki Pulwa
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzeki Kamianka i
zbiornika Siemiatycze.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Bug na odcinku od ujcia rzeki Nurzec do ujcia
rzeki Liwiec, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka, z wy³¹czeniem rzek:
Nurzec i Brok.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki So³okija na odcinku od róde³ do granicy
pañstwa, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rzeczyca na odcinku od róde³ do granicy
pañstwa, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Warê¿anka na odcinku od róde³ do granicy
pañstwa, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Huczwa od ¿róde³ do jej ujcia do rzeki Bug,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Krzna od ¿róde³ do jej ujcia do rzeki Bug w rejonie wsi Neple,
b) rzeki Klukówka od róde³ do jej ujcia do rzeki Krzna oraz zbiornik Terebela,
c) rzeki Krzna Pó³nocna od róde³ w rejonie wsi Role w powiecie ³ukowskim do
po³¹czenia z rzek¹ Krzna Po³udniowa,
d) rzeki Krzymosza od róde³ w rejonie wsi Têczniki w powiecie siedleckim do jej
ujcia do rzeki Krzna Pó³nocna,
e) rzeki Piszczka od róde³ w rejonie wsi Harachowsty w powiecie ³osickim do jej
ujcia do rzeki Krzna Pó³nocna,
f) rzeki Krzna Po³udniowa od róde³ w rejonie wsi ¯d¿ary do po³¹czenia z rzek¹ Krzna
Pó³nocna,
g) rzeki Z³ota Krzywula od róde³ w rejonie osady Huszlew w powiecie ³osickim do jej
ujcia do rzeki Krzna,
h) rzeki Dziekciarka od róde³ do jej ujcia do rzeki Krzna,
i) rzeki Walim od róde³ do jej ujcia do rzeki Klukówka,
j) rzeki Rudka od róde³ do jej ujcia do rzeki Krzna,
k) rzeki Danówka od róde³ od róde³ do jej ujcia do rzeki Danówka,
l) rzeki Zielawa od róde³ w rejonie wsi Mosty w powiecie parczewskim do jej ujcia
do rzeki Krzna,
m) rzeki Krynica od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
n) rzeki ¯ylawa od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
o) rzeki Rozwadówka od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
p) rzeki Romanówka od róde³ do jej ujcia do rzeki Rozwadówka,
r) rzeki Mu³awa od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
s) rzeki Grabarka od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
t) rzeki ¯arnica od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
u) rzeki Lutnia od róde³ do jej ujcia do rzeki Zielawa,
w) rzeki Pomarenka od róde³ do jej ujcia do rzeki Krzna,
v) rzeki Czapelka od róde³ do jej ujcia do rzeki Krzna,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z wy³¹czeniem Kana³u Wieprz Krzna.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki od róde³ do granicy pañstwa,
b) rzeki Policzna od róde³ do granicy pañstwa,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Kamianka od róde³ do jej ujcia do rzeki Bug,
b) zbiornika w m. Siemiatycze
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

28
29

OBWÓD RYBACKI
RZEKI NURZEC - NR 1
RZ.BUG
OBWÓD RYBACKI
RZEKI BROK - NR 1
RZ.BUG

30

OBWÓD RYBACKI
RZEKI LIWIEC - NR 1
RZ.BUG

31

OBWÓD RYBACKI
RZEKI RZ¥DZA  NR 1

32

OBWÓD RYBACKI
RZEKI WKRA - NR 1

33

OBWÓD RYBACKI
RZEKI M£AWKA - NR 1
RZ.WKRA

34
35

OBWÓD RYBACKI
RZEKI RACI¥¯NICA - NR 1
RZ.WKRA
OBWÓD RYBACKI
RZEKI £YDYNIA - NR 1
RZ.WKRA
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Poz. 1831

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Nurzec na odcinku od róde³ do jej ujcia do
rzeki Bug, wraz wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników
wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Brok od róde³ do jej ujcia do rzeki Bug,wraz z
wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym
dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Liwiec od róde³ do jej ujcia do rzeki Bug
b) zbiornika Siedlce
c) zbiornika Golice
d) zbiornika Wêgrów
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rz¹dza od róde³ jej ujcia do zbiornika
Zegrzyñskiego, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Wkra (Nida) od róde³ do jej ujcia do rzeki Narew
b) rzeki Szkotówka na odcinku od przepustu pod drog¹ Szkotowo-R¹czki do jej ujcia
do rzeki Wkra wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych
zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków, z
wy³¹czeniem rzek: M³awka, Raci¹¿nica i £ydynia.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki M³awka od ¿róde³ do jej ujcia do rzeki Wkra,
b) zbiornika Ruda,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Raci¹¿nica od ¿róde³ do jej ujcia do rzeki Wkra,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki £ydynia od róde³ do jej ujcia do rzeki Wkra,
wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o
ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tej rzeki.

Za³¹cznik Nr 4
do rozporz¹dzenia Nr 10/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 20 maja 2004 r.

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH ZLEWNI RZEKI BIEBRZA
Lp.

Nazwa i numer obwodu
rybackiego

1

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BIEBRZA - NR 1

2

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BIEBRZA - NR 2

Opis obwodu rybackiego
Obwód rybacki obejmuje wody:rzeki Biebrza na odcinku od jej róde³ do granicy
Biebrzañskiego Parku Narodowego, wraz z wodami jej dop³ywów oraz wody
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do
wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Nurka od róde³ do jej ujcia do rzeki Biebrza,
b) rzeki Niedwiedzica od róde³ do jej ujcia do rzeki Biebrza,
c) rzeki Sidra na odcinku od róde³ do granicy Biebrzañskiego Parku Narodowego,
d) rzeki Kamienna na odcinku od róde³ do granicy Biebrzañskiego Parku
Narodowego,
e) rzeki Lebiedzianka na odcinku od róde³ do granicy Biebrzañskiego Parku
Narodowego,
f) rzeki Brzozówka na odcinku od róde³ do granicy Biebrzañskiego Parku
Narodowego,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

3

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BIEBRZA  NR 3

4

OBWÓD RYBACKI
RZEKI BIEBRZA - NR 4
Biebrzañski Park Narodowy
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Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Kosodka (Golda) na odcinku od róde³ do granicy Biebrzañskiego Parku
Narodowego,
b) rzeki Klimaszewnica na odcinku od róde³ do granicy Biebrzañskiego Parku
Narodowego,
c) rzeki Wissa na odcinku od ród³a do granicy Biebrzañskiego Parku Narodowego,
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tych cieków.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Biebrza w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
b) rzeki Sidra w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
c) rzeki Kamienna w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
d) rzeki Lebiedzianka w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
e) rzeki Brzozówka w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
f) rzeki Netta w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
g) rzeki Jegrznia w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
h) rzeki Kosodka w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
i) rzeki Klimaszewnica w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
j) rzeki Wissa w granicach Biebrzañskiego Parku Narodowego,
wraz z wodami ich dop³ywów p³yn¹cych w granicach Biebrzañskiego Parku
Narodowego,
k) cieków nie wymienionych maj¹cych swoje ujcie do rzeki Biebrza w granicach
Biebrzañskiego Parku Narodowego, na ca³ej swojej d³ugoci, oraz wody
starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do
wód tych odcinków.

Za³¹cznik Nr 5
do rozporz¹dzenia Nr 10/2004
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du
Gospodarki Wodnej w Warszawie
z dnia 20 maja 2004 r.

WYKAZ OBWODÓW RYBACKICH ZLEWNI RZEKI PISA
Lp.

Nazwa i numer obwodu
rybackiego
OBWÓD RYBACKI
RZEKI PISA - NR 1

OBWÓD RYBACKI
RZEKI PISA - NR 2

Opis obwodu rybackiego
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Pisa od osi pod³u¿nej mostu kolejowego w
miejscowoci Pisz do ujcia rzeki Wincenta, wraz z wodami jej dop³ywów oraz
wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie
do wód tego odcinka.
Obwód rybacki obejmuje wody:
a) rzeki Pisa od ujcia rzeki Wincenta do jej ujcia do rzeki Narew,
b) rzeki Wincenta
wraz z wodami ich dop³ywów oraz wody starorzeczy i innych zbiorników wodnych
o ci¹g³ym dop³ywie lub odp³ywie do wód tego odcinka.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Poz. 1832
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1832
UCHWA£A NR XV/111/2004 RADY MIEJSKIEJ W KRZY¯U WIELKOPOLSKIM
z dnia 26 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2004 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r.
Nr 62 poz. 558, Dz.U z 2002 Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002 Nr
214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r.
Nr 162 poz. l568) oraz art. 110 ust. 2, art. 122 art. 124 ust. 1
pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ust. 2 i ust. 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, Dz.U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391,
Dz.U. z 2003 r. Nr 65 poz. 594, Dz.U. z 2003 r. Nr 166 poz. 1611,
Dz.U. z 2003 Nr 189 poz. 1851), art. 420 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 Nr 62 poz.
627, Dz.U. z 2001 r. Nr 115 poz. 1229, Dz.U. z 2002 r. Nr 74
poz. 676, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984 M.P. z 2002 r. Nr 49
poz. 715, Dz.U. z 2002 r. Nr 233 poz. 1957, Dz.U. z 2003 r. Nr
46 poz. 392, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 721, Dz.U. z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Dz.U. Nr 2003 r. Nr 175 poz. 1693, Dz.U.
z 2003 r., Nr 162 poz. 1568) Rada Miejska w Krzy¿u Wlkp.
uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy w kwocie
11.223.947 z³
w tym:
- dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminom ustawami
563.872 z³,
wg szczegó³owoci dzia³, rozdzia³, paragraf, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Uchwala siê wydatki bud¿etowe gminy w kwocie
12.217.467 z³
w tym:
a) wydatki bie¿¹ce
-

wynagrodzenia

-

pochodne od wynagrodzeñ

-

dotacje

-

obs³uga d³ugu

b) wydatki maj¹tkowe
-

inwestycje

-

dotacje

9.582.517 z³ w tym:
3.847.585 z³,
815.378 z³,
1.061.950 z³,
211.822 z³,
2.634.950 z³ w tym:
2.584.950 z³,
50.000 z³,

wg szczegó³owoci dzia³, rozdzia³, paragraf, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§3. W bud¿ecie tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹
w kwocie 91.500 z³ oraz rezerwê celow¹ na pokrycie wynagro-

dzeñ wraz z pochodnymi zwi¹zanymi z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie
113.429 z³.
§4. Ustala siê deficyt bud¿etowy w kwocie

993.520 z³.

1. Na sp³atê kredytu i po¿yczek przeznacza siê z dochodów
bud¿etowych kwotê
628.580 z³.
2. ród³em pokrycia deficytu bêd¹:
-

przychody ze sprzeda¿y obligacji komunalnych
1.200.000 z³,

-

przychody z kredytu

422.100 z³.

3. Szczegó³owy podzia³ przychodów i rozchodów zwi¹zanych z pokryciem deficytu lub przeznaczenia nadwy¿ki
bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego, o których
mowa w ust. 1 zawiera za³¹cznik Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
§5. Okrela siê plan przychodów i wydatków zak³adów
bud¿etowych, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y.
§6. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y.
§7. Ustala siê dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹
zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych jednostce samorz¹du terytorialnego ustawami, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 6 do niniejszej uchwa³y.
§8. Ustala siê dotacje w bud¿ecie zgodnie z za³¹cznikiem
Nr 7 do niniejszej uchwa³y.
§9. Ustala siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania
problemów alkoholowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 8 do
uchwa³y.
§10. Ustala siê limity wydatków na wieloletnie programy
inwestycyjne zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9 do uchwa³y.
§11. Ustala siê inwestycje w bud¿ecie na 2004 r. wg
za³¹cznika Nr 10 do niniejszej uchwa³y.
§12. Upowa¿nia siê Burmistrza Krzy¿a Wlkp. do:
1) zaci¹gania d³ugu oraz do sp³at zobowi¹zañ okrelonych
w bud¿ecie,
2) dokonywania zmian w planie wydatków bud¿etowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³ów klasyfikacji bud¿etowej dotycz¹cych wydatków bie¿¹cych.
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§13. Okrela siê wysokoæ sumy, do której Burmistrz
Krzy¿a Wlkp. mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania do
kwoty 400.000 z³.

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 01.01.2004 r.

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Krzy¿a
Wlkp.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Joanna Korbik

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU NA 2004 R.
Dzia³ Rozdzia³
010
01095

§

0750

70005
0470
0690
0750

0840
750

0920
75011
2010

2360
75023

75095

0830
0970
0970

751
75101
2010
754
7541
2010

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
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
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
Wp³ywy z ró¿nych op³at
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
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
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 gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu 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
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

W³asne
6.100,00
6.100,00

Zlecone
0,00
0,00

Ogó³em
6.100,00
6.100,00

6.100,00

0,00

6.100,00

558.113,00
558.113,00

0,00
0,00

558.113,00
558.113,00

12.000,00

000

12.00000

8.000,00

0,00

8.000,00

65.663,00

0,00

65.663,00

464.450,00

0,00

464.450,00

8.000,00
8.220,00
900,00

0,00
74.572,00
74.572,00

8.000,00
82.792,00
75.472,00

0,00

74.572,00

74.572,00

900,00

0,00

900,00

6.700,00
4.700,00
2.000,00
620,00
620,00

0,00
000
000
0,00
000

6.700,00
4.700,00
2.000,00
620,00
620,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00
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756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0450
0500
0690
0910
75618
0410
0480
0490
75621
0010
0020

758
75801
75807
75814
001

2920
2920
0920

80101
0750

80110

0920

0750
0920
6090
852
85213
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Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z 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 pój j KU 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 administracyjnej za czynnoci
urzêdowe
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z ró¿nych op³at
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 lokalnych op³at 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
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Pozosta³e odsetki
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
Pozosta³e odsetki
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
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane ze rodków specjalnych na
finansowanie lub dofinansowanie zadañ
inwestycyjnych
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej

3.541.493,00

0,00

3.541.493,00

2.100,00

0,00

2.100,00

2.000,00

000

2.000,00

100,00

0,00

100,00

1.966.050,00

0,00

1.966.050,00

1.600.000,00
69.600,00
134.000,00
17.030,00
10.400,00
7.240,00
58.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.600.000,00
69.600,00
134.000,00
17.030,00
10.400,00
7.240,00
58.500,00

450,00

0,00

450,00

57.830,00
2.600,00

0,00
0,00

57.830,00
2.600,00

8.400,00

0,00

8.400,00

123.723,00

0,00

123.723,00

23.000,00
92.823,00

0.00
0,00

23.000,00
92.823,00

7.900,00

0,00

7.900,00

1.449.620,00

0,00

1.449.620,00

1.445.420,00
4.200,00
5.701.096,00

0,00
0,00
0,00

1.445.420,00
4.200,00
5.701.096,00

3.372.291,00

0,00

3.372.291,00

3.372.291,00
2.283.805,00
2.283.805,00
45.000,00
45.000,00
816.478,00
15.170,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

3.372.291,00
2.283.805,00
2.283.805,00
45.000,00
45.000,00
816.478,00
15.170,00

14.970,00

0,00

14.970,00

200,00
801.308,00

0,00
0,00

200,00
801.308,00

1.104,00

0,00

1.104,00

204,00

0,00

204,00

800.000,00

0,00

800.000,00

14.546,00

485.400,00

499.945,00

0,00

10.400,00

10.400,00
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2010
85214
2010
85216
2010
85219

0920
2010

85228

0830
2010

2360
900

90006

0690

90020
90095

0400
0970
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
0,00
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki t pomoc w naturze oraz sk³adki na
0,00
ubezpieczenia spo³eczne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
0,00
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
0,00
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
0,00
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Orodki pomocy spo³ecznej
170,00
Pozosta³e odsetki
170,00
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
0,00
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
14.375,00
Wp³ywy z us³ug
14.295,00
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
0,00
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Dochody jednostek samorz¹du terytorialnego
80,00
zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
14.030,00
Ochrona gleby i wód podziemnych
1.030,00
Wp³ywy z ró¿nych op³at
1.030,00
Wp³ywy i wydatki zwi¹zane z gromadzeniem rodków
10.000,00
z op³at produktowych
Wp³ywy z op³aty produktowej
10.000,00
Pozosta³a dzia³alnoæ
3.000,00
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
3.000,00
Razem:
10.660.075,00

10.400,00

10.400,00

205.300,00

205.300,00

205.300 00

205.300,00

11.3000,00

113.000,00

11.3000,00

113.000,00

138.700,00
0,00

138.870,00
170,00

138.700,00

138.700,00

18.000,00
0,00

32.375,00
14.295,00

18.000,00

18.000,00

0,00

80,00

0,00
0,00
0,00

14.030,00
1.030,00
1.030,00

0,00

10.000,00

0,00
10.000,00
0,00
3.000,00
0,00
3.000,00
563.872,00 11.223.947,00

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU NA 2004 R.
Dzia³
010

Rozdzia³
01010
01030

§

6050
2850

01095

600

700

60016

70004
70005

4210
4300

4300
6050

4300
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
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych

W³asne
38.830,00
30.000,00
30.000,00
1.530,00

Zlecone
0,00
0,00
000
0,00

Ogó³em
38.830,00
30.000,00
30.000 00
1.530,00

1.530,00

0,00

1.530,00

7.300,00
7.100,00
200,00
1.032.322,00
1.032.322,00
100.000,00
932.322,00
109.022,00
90.000,00
90.000,00
18.000,00
18.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
000

7.300,00
7.100,00
200,00
1.032.322,00
1.032.322,00
100.000,00
932.322,00
109.022,00
90.000,00
90.000,00
18.000,00
18.000,00
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70095
no

71004
71014
71095

750

75011

75022

75023

4300

4300
4300
4300

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440
3030
4210
4300
4410
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
6060

75095

4110
4120
4210
4300
4410
4430

751
75101
4110
4120
4210
4300
754
75412

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4430
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Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
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 wynagrodzenie 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
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
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
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Ochotnicze stra¿e po¿arne
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki

1.022,00
1.022,00
132.514,00
99.632,00
99.632,00
31.352,00
31.352,00
1.530,00
1.530,00
1.369.288,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
94.774,00
72.677,00
12.428,00
9.147,00
522,00
1.236.564,00
740.750,00
55.210,00
147.400,00
21.100,00
66.652,00
27.030,00
6.940,00
134.600,00
12.050,00
2.515,00

0,00
000
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
74.672,00
74.572,00
48.572,00
3.780,00
6.578,00
932,00
5.205,00
700,00
7.900,00
100,00
805,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.022,00
1.022,00
132.614,00
99.632,00
99.632,00
31.352,00
31.352,00
1.530,00
1.530,00
1.443.860,00
74.572,00
48.572,00
3.780,00
6.578,00
932,00
5.205,00
700,00
7.900,00
100,00
805,00
94.774,00
72.677,00
12.428,00
9.147,00
522,00
1.236.564,00
740.750,00
55.210,00
147.400,00
21.100,00
66.652,00
27.030,00
6.940,00
134.600,00
12.050,00
2.515,00

17.317,00

0,00

17.317,00

5.000,00

0,00

5.000,00

37.950,00
340,00
50,00
3.500,00
28.000,00
60,00
6.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37.950,00
340,00
50,00
3.500,00
28.000,00
60,00
6.000,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00

1.400,00

1.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00

69,00
10,00
300,00
1.021,00

69,00
10,00
300,00
1.021,00

80.969,00

2.500,00

83.469,00

80.969,00
23.932,00
1.876,00
5.126,00
726,00
14.807,00
6.850,00
9.200,00
16.830,00
1.622,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80.969,00
23.932,00
1.876,00
5.126,00
726,00
14.807,00
6.850,00
9.200,00
16.830,00
1.622,00
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Obrona cywilna
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
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 nie podatkowych
nale¿noci bud¿etowych
4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji
4310 skarbowych papierów wartociowych oraz innych
kosztów i prowizji
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
8070 papierów wartociowych oraz od krajowych
po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia finansowe
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
3020
wynagrodzeñ
3030 Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
2510
bud¿etowego
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
3020
wynagrodzeñ
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 Zakup energii
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gimnazja
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

0,00
0,00

2.500,00
2.500,00

2.500,00
2.500,00

36.444,00

0,00

36.444,00

36.444,00

0,00

36.444,00

6.630,00
2.190,00
282,00
27.342,00
249.027,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.630,00
2.190,00
282,00
27.342,00
249.027,00

249.027,00

000

249.027,00

37.205,00

0,00

37.205,00

211.822,00

0,00

211.822,00

234.329,60
29.400,00
29.400,00
204.929,00
204.929,00
5.908.625,00
2.354.561,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

234.329,00
29.400,00
29.400,00
204.929,00
204.929,00
5.908.625,00
2.354.561,00

12.335,00

0,00

12.335,00

6.530,00
1.529.759,00
109.051,00
294.922,00
40.165,00
44.620,00
4.184,00
172.128,00
1.600,00
35.570,00
3.300,00
3.100,00
94.685,00
2.612,00
667.631,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.530,00
1.529.759,00
109.051,00
294.922,00
40.165,00
44.620,00
4.184,00
172.128,00
1.600,00
35.570,00
3.300,00
3.100,00
94.685,00
2.612,00
667.631,00

642.100,00

000

642.100,00

528,00

0,00

528,00

16.995,00
460,00
3.250,00
443,00
1.750,00
520,00
355,00
125,00
1.105,00
2.610.783,00
922.541,00
73.915,00
178.008,00
24.243,00
12.000,00
3.160,00
58.558,00
11.200,00
6.850,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

16.995,00
460,09j
3,250,00
443,00
1.750,00
520,00
355,00
125,00
1.105,00
2.610.783,00
922.541,00
73.915,00
178.008,00
24.243,00
12.000,00
3.160,00
58.558,00
11.200,00
6.850,00
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4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pomoc spo³eczna
Domy pomocy spo³ecznej
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z pomocy
spo³ecznej
4130 Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
3110 wiadczenia spo³eczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
Dodatki mieszkaniowe
3110 wiadczenia spo³eczne
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
3110 wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
3020
wynagrodzeñ
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
3110 wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia

1.000,00
780,00
56.365,00
1.262.163,00
218.254,00
13.898,00
1.112,00
2.700,00
368,00
199.500,00
676,00
25.600,00
25.600,00
31.796,00
31.796,00
63.023,00
63.023,00
1.200,00
100,00
4.000,00
800,00
300,00
54.623,00
2.000,00
771.805,00
12.960,00
12.960,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
485.400,00
0,00
0,00

1.000,00
780,00
56.365,00
1.262.163,00
218.254,00
13.898,00
1.112,00
2.700,00
368,00
199.500,00
676,00
25.600,00
25.600,00
31.796,00
31.796,00
63.023,00
63.023,00
1.200,00
100,00
4.000,00
800,00
300,00
54.623,00
2.000,00
1.257.205,00
12.960,00
12.960,00

0,00

10.400,00

10.400,00

0,00

10.400,00

10.400,00

115.109,00

205.300,00

320.409,00

108.720,00
0,00
869,00
5.520,00
490.400,00
490.000,00
400,00
0,00
0,00
60 058,00

178.780,00
26.520,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
113.000,00
113.000,00
138.700,00

287.500,00
26.520,00
869,00
5.520,00
490.400,00
490.000,00
400,00
113.000,00
113.000,00
198.758,00

306,00

914,00

1.220,00

37.130,00
3.033,00
7.305,00
984,00
1.998,00
1.224,00
690,00
5.684,00
350,00
1.354,00

86.633,00
7.076,00
17.046,00
2.296,00
6.062,00
3.677,00
983,00
10203,00
650,00
3.160,00

123.763,00
10.109,00
24.351,00
3.280,00
8.060,00
4.901,00
1.673,00
15.887,00
1.000,00
4.514,00

46.303,00

18.000,00

64.303,00

46.303,00
46.975,00
46.975,00
216.106,00
186.306,00
134.702,00
10.754,00
25.378,00
3.526,00
1.218,00

18.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

64.303,00
46.975,00
46.975,00
216.106,00
186.306,00
134.702,00
10.754,00
25.378,00
3.526,00
1.218,00
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4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4440 Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Przeciwdzia³anie i ograniczanie skutków patologii
spo³ecznej
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
4150 Dop³aty w spó³kach prawa handlowego
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oczyszczanie miast t wsi
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4260 Zakup energii
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Ochrona gleby i wód podziemnych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
Schroniska dla zwierz¹t
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zak³ady gospodarki komunalnej
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
2650
bud¿etowego
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Biblioteki
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Zadania w zakresie kultury fizyczne] i sportu
2550 Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji kultury
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
2630
zaliczanych do sektora finansów publicznych
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Razem:

1.250,00
312,00
510,00
8.656,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1.250,00
312,00
510,00
8.656,00

29.800,00

0,00

29.800,00

700,00
4.500,00
1.400,00
200,00
23.000,00
999.911,00
497.615,00
200.000,00
297.615,00
78.700,00
78.700,00
28.659,00
3.000,00
511,00
25.148,00
7.146,00
2.146,00
5.000,00
13.450,00
13.450,00
247.850,00
130.000,00
60.000,00
57.850,00
67.550,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

700,00
4.500,00
1.400,00
200,00
23.000,00
999.911,00
497.615,00
200.000,00
297.615,00
78.700,00
78.700,00
28.659,00
3.000,00
511,00
25.148,00
7.146,00
2.146,00
5.000,00
13.450,00
13.450,00
247.850,00
130.000,00
60.000,00
57.850,00
67.550,00

17.550,00

0,00

17.550,00

50.000,00

0,00

50.000,00

58.941,00
19.776,00
3.408,00
485,00
5.272,00
30.000,00
320.400,00
229 000,00
229.000,00
91.400,00
91.400 00
90.980,00
5.580,00
600,00
2.500,00
2.480,00
85.400,00
19.200,00

000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

58941,00
19.776,00
3.408,00
485,00
5.272,00
30.000,00
320.400,00,
229.000,00
229.000,00
91.400,00
91.400,00
90.980,00
5.580,00
600,00
2.500,00
2.480,00
85.400,00
19.200,00

62.700,00

0,00

62.700,00

3.500,00
11.653.595,00

0,00
3.500,00
563.872,00 12.217.467,00
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

RÓD£A POKRYCIA DEFICYTU LUB PRZEZNACZENIA NADWY¯KI
BUD¯ETU JEDNOSTKI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO W 2004 R.
L.p.
1.
2.
3.
Razem:

Treæ
Przychody ze sprzeda¿y innych papierów wartociowych
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym
Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

Paragraf
931

Przychody
1.200.000

952

422.100

992

1.622.100
993.520

Rozchody
-

-

628.580
628.580

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 R.

Treæ

1
Dz. 900

ZUK w Krzy¿u Wlkp.
Rozdzia³ 90017
GPP w Krzy¿u Wlkp.
w tym:
Rozdzia³ 80104
przedszkole
Rozdzia 80195
kuchnia
Ogó³em

2
Dz. 801
Dz.801

W tym:
Przychody

Dot. z
bud¿etu

W tym:
Wydatki

Wynagrodzenie
(§4010,§4040)

1.105.750
1.105.750

17.550
17.550

1.099.692
1.099.692

484.146
484.146

Pochodne od
wynagrodzenia
(§4110, §4120)
99.590
99.590

7.037

756.556

642.100

743.557

432.264

971

642.100

642.100

629.589

6.066

114.456

86.295

1.862.306

659.650

Stan rodków
obrotowych na
koniec roku

Inwestycje

85.316
85.316

50.000
50.000

86.074

20.036

-

395.616

79.078

16.482

-

116.968

36.648

6.996

3.554

-

1.843.249

916.410

185.410

105.352

50.000
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Poz.

Stan
rodków
obrot. na
pocz¹tek
roku
79.258
79.258
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

Poz. 1832
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.
(DZIA£ 900, ROZDZIA£ 90011)
(w z³otych)
L.p.
I
II

§

1

0690

III
1.

2.

3.

4210

4300

4150

IV

Treæ
Stan funduszu obrotowego na pocz¹tek roku
Przychody
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy ze sk³adowania odpadów oraz wp³ywy z op³at i kar za pozosta³e
rodzaje gospodarczego korzystania z wód i urz¹dzeñ wodnych
Ogó³em przychody:
Wydatki
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
- Edukacja ekologiczna oraz propagowanie dzia³añ proekologicznych
olimpiady, festyny itp.,
- Wydatki dot. sprz¹tania wiata
- zakup pojemników do segregacji odpadów
- zakup pojemników do zbiórki baterii i przeterminowanych
farmaceutyków
Zakup us³ug pozosta³ych
- wydatki zwi¹zane z usuwaniem dzikich wysypisk mieci w ramach akcji
sprz¹tanie wiata itp.
- koszty obs³ugi bankowej
- odbiór odpadów z segregacji
- badanie rodowiska naturalnego, dzia³ania i finansowanie dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy stanu rodowiska naturalnego
- analiza stanu gospodarki odpadami, dzia³ania i finansowanie dzia³añ
zmierzaj¹cych do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami
- utylizacja zebranych baterii i przeterminowanych farmaceutyków
Dop³aty w spó³kach prawa handlowego
- rozbudowa sieci cieplnej na ul. Walki M³odych 5
Ogó³em wydatki:
Stan funduszu obrotowego na koniec roku

Plan na 2004
51.366
48.000
48.000
99.366
99.366
14.000
200
800
12.000
1.000
56.990
2.500
190
24.500
13.900
13.900

-

2.000
28.376
28.376
99.366

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOCHODY I WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2004 R.
DOCHODY:
Dzia³
750

852

Rozdzia³
75011

85228

Razem:

Wydatki:
Wg zestawienia

§

0690

0830

Nazwa
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Pomoc spo³eczna
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug

Kwota

18.000
18.000
18.000
1.600
1.600
1.600
19.600

Dziennik Urzêdowy
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 7893 

Poz. 1832

ZESTAWIENIE DO ZA£¥CZNIKA NR 6.
Dzia³
750

Rozdzia³ Paragraf
75011

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440

751
75101

754

4110
4120
4210
4300
75414

852

4300

85213
85214

85216
85219

85228

4130
3110
4110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4440
4300

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
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 ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie 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
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
Zakup us³ug pozosta³ych
Razem:

Zlecone
74.572,00
74.572,00
48.572,00
3.780,00
6.578,00
932,00
5.205,00
700,00
7.900,00
100,00
805,00
1.400,00
1.400,00
69,00
10,00
300,00
1.021,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
485.400,00
10.400,00
10.400,00
205.300,00
178.780,00
26.520,00
113.000,00
113.000,00
138.700,00
914,00
86.633,00
7.076,00
17.046,00
2.296,00
6.062,00
3.677,00
983,00
10.203,00
650,00
3.160,00
18.000,00
18.000.00
563.872,00
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Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOTACJE W BUD¯ECIE 2004 R.
DOCHODY
wg zestawienia
WYDATKI
Dzia³
Rozdzia³
Dotacje bie¿¹ce
801
80101
900
90017

§

Nazwa jednostki

Rodzaj dotacji

2510
2650

GPP Krzy¿ Wlkp.
ZUK Krzy¿ Wlkp.

dotacja podmiotowa dla przedszkola
dotacja przedmiotowa dla zak³adu bud¿etowego
dotacja podmiotowa dla instytucji kultury-dla
orodka kultury, wietlice i kluby
dotacja dla instytucji kultury-biblioteki
dotacja dla instytucji kultury -kultura fizyczna

921

92109

2550

MGOK Krzy¿ Wlkp.

921
926

92116
92605

2550
2550

926

92605

2630

MGOK Krzy¿ Wlkp.
MGOK Krzy¿ Wlkp.
Stowarzyszenie lub
organizacja kultury
fizycznej

Dotacje maj¹tkowe
900

90017

6210

ZUK Krzy¿ Wlkp.
Ogó³em:

dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla jednostek
nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
dotacja celowa na finansowanie kosztów
realizacji inwestycji - zakup samochodu Bus

Kwota
1.061.950
642.100
17.550
229.000
91.400
19.200
62.700
50.000
50.000
1.111.950

ZESTAWIENIE DO ZA£¥CZNIKA NR 7
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
Urzêdu 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
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

Zlecone
74.372,00
74.572,00
74.572,00
1.400,00
1.400,00
1.400,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
485.400,00
10.400,00
10.400,00
205.300,00
205.300,00
113.000,00
113.000,00
138.700,00
138.700,00
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2010
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Us³ugi opiekuñcze i specyficzne us³ugi opiekuñcze
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:

18.000,00
18.000,00
563.872,00

Za³¹cznik Nr 8
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

DOCHODY Z TYTU£U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKRELONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI
I ROZWI¥ZANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2004 R.
DOCHODY:
Dzia³
756

Rozdzia³
75618

Paragraf

0480

Nazwa
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Wp³ywy z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu

Kwota
92.823
92.823
92.823

WYDATKI:
Dzia³
851

Rozdzia³
85154

Paragraf

4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410

854
85418
4110
4210
4260
4270
4300
Razem:

Nazwa
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
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
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przeciwdzia³anie i ograniczanie skutków patologii
spo³ecznej
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych

Kwota
63.023
63.023
1.200
100
4.000
800
300
54.623
2.000
29.800
29.800
700
4.500
1.400
200
23.000
92.823

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

L.p.

1.

2.

4.

5.

Budowa hali sportowej przy Gimnazjum, za³o¿enia
projektowe oraz rozpoczêcie budowy
- Budowa hali sportowej
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej)
w miecie i gminie. W tym:
- wykonanie dokumentacji technicznej na kanalizacjê
sanitarn¹ dot. wsi £okacz Wielki
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
ulicach: D³uga, Ró¿ana, Brzozowa, Sienkiewicza,
Kochanowskiego, Marchlewskiego, Têczowa, Wiosenna,
Pogodna, S³oneczna, Wojska Polskiego w Krzy¿u Wlkp.
- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa, ul.
Reymonta
- Budowa kanalizacji deszczowej ul. Marchlewskiego,
Têczowa, Wiosenna, Pogodna, S³oneczna, Têczowa,
Letnia, Ogrodowa, Reymonta
Budowa sieci wodoci¹gowej ul. Ogrodowa, Reymonta
Budowa i modernizacja nawierzchni dróg w miecie
i gminie (wraz z chodnikami)
- modernizacja drogi gminnej Wizany - Huta szk³a
- modernizacja drogi gminnej we wsi Huta Szklana
- budowa nawierzchni ul. Ogrodowa i ul. Reymonta
- dokoñczenie budowy nawierzchni na ul. Daszyñskiego
- budowa nawierzchni ulic w rejonie ul. S³onecznej
Modernizacja owietlenia w miecie i gminie ca 450
punktów wietlnych
- budowa owietlenia ulicznego w £okaczu Ma³ym
- budowa owietlenia ulicznego ul. Ogrodowa
- budowa owietlenia ulicznego ODJ Marchlewskiego w
rejonie ul. S³onecznej

Okres
realizacji
programu

Urz¹d Miejski
2001-2005
w Krzy¿u Wlkp.
2004

Urz¹d Miejski 2004-2005
w Krzy¿u Wlkp.

£¹czne
nak³ady
finansowe

Wysokoæ wydatków w latach oraz ród³a finansowania
2004 r.
2005 r.
2006 r.
W³asne

SAPARD

W³asne

SAPARD

W³asne

4.900.000

1.262.163

0

400.000

0

0

30.000

30.000

0

0

0

0

2.060.322

297.615

0

217.466

652.397

0

1.010.000

0

0

190.000

0

820.000

60.000

0

0

60.000

0

0

1.287.048
457.814
250.000
150.000
620.000

440.222
0
0
0
0

422.100
0
0
0
0

216.826
114.454
250.000
150.000
0

207.900
343.360
0
0
0

0
0
0
0
620.000

2005
2005-2006
Urz¹d Miejski
w Krzy¿u Wlkp.
Urz¹d Miejski
w Krzy¿u Wlkp.

Urz¹d Miejski
w Krzy¿u Wlkp.

2005

2004-2005
2005
2005
2005
2006

2005
2006

110.000
45.000

0
0

0
0

110.000
0

0
0
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3.

Nazwa programu, jego cel i zadania

Jednostka
organizacyjna
realizuj¹ca
program
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Za³¹cznik Nr 9
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

0
0
45.000

Poz. 1832
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Za³¹cznik Nr 10
do uchwa³y bud¿etowej Nr XV/111/2004
Rady Miejskiej w Krzy¿u Wlkp.
z dnia 26 lutego 2004 r.

INWESTYCJE W BUD¯ECIE NA 2004 R.

1.

Rozdzia³

§

01010

6050

Dzia³ 010

Nazwa inwestycji
Wykonanie dokumentacji technicznej dot. kanalizacji sanitarnej we
wsi £okacz Wielki

60016

6050

60016
Dzia³ 600
4.
75023
Dzia³ 750
5.
80110
Dzia³ 801

6050

Budowa chodnika we wsi £okacz Ma³y oraz budowa chodnika
miêdzy ulicami Moniuszki i Boczn¹
Modernizacja drogi gminnej Wizany - Huta Szklana

6050

Zakup sprzêtu komputerowego UM

6050

Budowa Hali sportowej

6.

90001

6050

7.

90015

6050

8.

90015

6050

9.

90017
Dzia³ 900

6210

2.
3.

Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: D³uga,
Ró¿ana, Brzozowa, Sienkiewicza, Kochanowskiego,
Marchlewskiego, Têczowa, Wiosenna Pogodna, S³oneczna,
Wojska Polskiego w Krzy¿u Wlkp.
Dokumentacja techniczna dotycz¹ca owietlenia w Lubczu Ma³ym
i Brzegach oraz uzupe³nienie brakuj¹cego owietlenia wsi
Uzbrojenie terenu w energiê elektryczn¹ dzia³ek budowlanych - ul.
Marchlewskiego
Zakup samochodu do przewozów szkolnych
Razem

Nak³ady
30.000
30.000
70.000
862.322
932.322
5.000
5.000
1.262.163
1.262.163
297.615
17850
40.000
50.000
405.465
2.634.950

1833
UCHWA£A NR 83/2004 RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU
z dnia 9 marca 2004 r.
w sprawie bud¿etu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; Dz.U 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, Nr 162 poz. 1568), art. 109, 116, 122, 124, 128 ust.2
pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65
poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851)
oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
rodowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627)
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê dochody bud¿etu gminy i miasta
w wysokoci
16.066.902 z³.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1
obejmuje:

1) dochody w³asne w wysokoci

7.412.901 z³,

w tym:
-

dochody z tytu³u op³at za zezwolenie na sprzeda¿
alkoholu w wysokoci
135.000 z³,

2) subwencjê ogóln¹ w wysokoci

7.702.576 z³,

w tym:
a) czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokoci
1.664.836 z³,
b) czêæ owiatowa subwencji ogólnej w wysokoci
5.928.359 z³,
c) czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej z tytu³u utraconych dochodów w podatku rolnym, lenym objêtych
ustawami w wysokoci
109.381 z³,
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3) dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na finansowanie zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami w wysokoci
944.026 z³,
4) dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê
zadañ bie¿¹cych jednostek samorz¹du terytorialnego
w wysokoci
7.399 z³.
3. Podzia³ kwoty, o której mowa w ust. 1 na poszczególne
dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji bud¿etowej okrela
za³¹cznik Nr 1.
§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy i miasta w wysokoci
15.805.902 z³.
na:

2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza siê

1) wydatki bie¿¹ce kwotê

Poz. 1833
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14.682.412 z³,

d) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych kwotê
100.000 z³.
3. Podzia³ kwoty, o której mowa w ust. 1 na poszczególne
dzia³y, rozdzia³y i paragrafy klasyfikacji bud¿etowej okrela
za³¹cznik Nr 2.
§3. Okrela siê plan dochodów i wydatków zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 3 i Nr 4.
§4. Tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci

§5. Dla zrównowa¿enia bud¿etu ustala siê plan
1. Przychody w wysokoci

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ kwotê
6.998.969 z³,
b) dotacja podmiotowa dla zak³adu bud¿etowego kwotê
1.120.400 z³,
c) dotacja przedmiotowe dla zak³adu bud¿etowego kwotê
185.300 z³,
d) dotacja podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu owiaty kwotê
220.000 z³,
e) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury kwotê
630.380 z³,
f) dotacja podmiotowa dla pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych kwotê
40.000 z³,

654.000 z³,

w tym:
-

w tym:

108.935 z³.

przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym w wysokoci
654.000 z³,

2. Rozchody w wysokoci

915.000 z³,

w tym:
-

sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w wysokoci
915.000 z³.

3. Nadwy¿kê dochodów bud¿etu nad wydatkami bud¿etu
w kwocie 261.000 z³ przeznacza siê na sp³atê kredytów
bankowych zgodnie z za³¹cznikiem Nr 9.
§6. Ustala siê plan przychodów i wydatków:
1) zak³adów bud¿etowych okrelony za³¹cznikiem Nr 6,
2) rodków specjalnych okrelony za³¹cznikiem Nr 7.

g) dotacja podmiotowa dla jednostek nie zaliczanych do
sektora finansów publicznych kwotê
54.000 z³,

§7. Ustala siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 10.

h) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych gminie ustawami kwotê
944.026 z³,

§8. 1. Okrela siê wysokoæ sumy na 1.000.000 z³ do
której Burmistrz Gminy i Miasta mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ
zobowi¹zania.

i)

j)

wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
kwotê
135.000 z³,
wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego kwotê
190.000 z³,

2) Wydatki maj¹tkowe kwotê

1.123.490 z³,

w tym:
a) wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych kwotê
943.000 z³,
b) wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych kwotê
13.490 z³,
c) dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji
inwestycji i zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych kwotê
67.000 z³,

2. Upowa¿nia siê Burmistrza Gminy i Miasta do:
1) zaci¹gania d³ugu oraz sp³at zaci¹gniêtych zobowi¹zañ,
2) zaci¹gania kredytów i po¿yczek na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku bud¿etowego deficytu bud¿etowego do
kwoty 1.000.000 z³,
3) upowa¿nia siê Burmistrza Gminy i Miasta do dokonania
zmian w planie wydatków polegaj¹cych na przeniesieniu
wydatków bie¿¹cych (z wyj¹tkiem dotacji) i maj¹tkowych
miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach tych samych
dzia³ów.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2004r.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jan Przybylski
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 83/2004
Gminy i Miasta Jastrowie
z dnia 9 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE NA ROK 2004
DOCHODY
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01095
0750

100

700

10006

0460

70005
0470

0750

0760
0770
0830
0910
710

750

0920
71035

0830

75011
2010

2360
75023
0450
0690
0830
0970
751
75101
2010
754
75414

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
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
Górnictwo i kopalnictwo
Pozosta³e górnictwo i kopalnictwo
Wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej
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, jednostek samorz¹du
terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do
sektora finansów publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego osobom fizycznym w
prawo w³asnoci
Wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at
Pozosta³e odsetki
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Wp³ywy z us³ug
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 op³aty administracyjnej za czynnoci
urzêdowe
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu 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

W³asne
2.000,00
2.000,00

Zlecone
0,00
0,00

Ogó³em
2.000,00
2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00
589.500,00
589.500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15.000,00
15.000,00
15.000,00
589.500,00
589.500,00

28.800,00

0,00

28.800,00

201.600,00

0,00

201.600,00

3.900,00

0,00

3.900,00

332.000,00

0,00

332.000,00

11.300,00

0,00

11.300,00

3.000,00

0,00

3.000,00

8.900,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
25.458,00
1.850,00

0,00
0,00
0,00
0,00
90 228,00
90 228,00

8.900,00
13.000,00
13.000,00
13.000,00
115.686,00
92.078,00

0,00

90 228,00

90.228,00

1.850,00

0,00

1.850,00

23.608,00

0,00

23.608,00

13.000,00

0,00

13.000,00

7.000,00
2.600,00
1.008,00

0,00
0,00
0,00

7.000,00
2.600,00
1.008,00

0,00

1.830,00

1.830,00

0,00

1.830,00

1.830,00

0,00

1.830,00

1.830,00

0,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

2.500,00
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2010

756
75601
0350
0910
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0370
0430
0500
0910
2440
75618
0410
0480
75621
0010
0020

758
75801
75805
75807
801

2920
2920
2920

80101
0750

80104
80110

0830
0970
0830

0750

852

0830
0970
85202
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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 od osób prawnych, od osób fizycznych i od
innych jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej oraz wydatki zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z 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
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków
i op³at
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
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 rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ wyrównawcza 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
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
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
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Pomoc spo³eczna
Domy pomocy spo³ecznej

0,00

6.619.312,00

2.500,00

2.500,00

0,00 6.619.312,00

10.200,00

0,00

10.200,00

10.000,00

0,00

10.000,00

200,00

0,00

200,00

4.585.499,00

0,00 4.585.499,00

3.661.000,00
290.100,00
342.000,00
123.000,00
6.000,00
10.000,00
34.000,00
59.000,00

0,00 3 661 000,00
0,00
290 100,00
0,00
342.000,00
0,00
123.000,00
0,00
6.000,00
0,00
10.000,00
0,00
34.000,00
0,00
59.000,00

53.000,00

0,00

53.000,00

7.399,00

0,00

7.399,00

206.000,00

0,00

206.000,00

71.000,00
135.000,00

0,00
0,00

71.000,00
135.000,00

1.817.613,00

0,00 1.817.613,00

1.762.013,00
55.600,00
7.702.576,00

0,00 1.762.013,00
0,00
55.600,00
0,00 7.702 576,00

5 928 359,00

0,00 5.928.359,00

5.928.359,00
109.381,00
109.381,00
1.664.836,00
1.664.836,00
89.360,00
73.860,00

0,00 5.928.359,00
0,00
109.381,00
0,00
109.381,00
0,00 1.664.836,00
0,00 1.664.836,00
0,00
89.360,00
0,00
73.860,00

32.760,00

0,00

32.760,00

40.150,00
950,00
2.460,00
2.460,00
13.040,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

40.150,00
950,00
2.460,00
2.460,00
13.040,00

9.690,00

0,00

9.690,00

3.100,00
250,00
29.670,00
13.000,00

0,00
0,00
808 900,00
0,00

3.100,00
250,00
838.570,00
13.000,00
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0750
0830
0970
85213

2010
85214
2010
85216
2010
85219

0830
0970
2010

85228
900

0830
90015
2010

926

92604
0750
0830
0840

Razem:

0970
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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
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Sk³adki na ubezpieczenie 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¿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
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych 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 ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji
rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
(zwi¹zkom gmin) ustawami
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
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
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Wp³ywy z ró¿nych dochodów

800,00

0,00

800,00

11.600,00
600,00

0,00
0,00

11.600,00
600,00

0,00

30.400,00

30.400,00

0,00

30.400,00

30.400,00

0,00

566.900,00

566.900,00

0,00

566.900,00

566.900,00

0,00

55.500,00

55.500,00

0,00

55.500,00

55.500,00

200,00
150,00
50,00

156.100,00
0,00
0,00

156.300,00
150,00
50,00

0,00

156.100,00

156.100,00

16.470,00

0,00

16.470,00

16.470,00
0,00
0,00

0,00
40.568,00
40.568,00

16.470,00
40.568,00
40.568,00

0,00

40.568,00

40.568,00

37.000,00
37.000,00

0,00
0,00

37.000,00
37.000,00

17.050,00

0,00

17.050,00

16.650,00

0,00

16.650,00

3.060,00

0,00

3.060,00

240,00
15.122.876,00

0,00
944.026,00

240,00
16.066.902,00
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowie
z dnia 9 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE NA ROK 2004
WYDATKI
Dzia³
010

Rozdzia³

§

01030
2850
01095

600

60016

60095

630

4210
4300

4210
4270
4300
4270
4300
6050

63003
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440

700

70001
2650
6210
70005

4300
4430
4520

70095

710

71004

4530
4210
4270
4300

4300

71013

71035
750

4300
4530
4300

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci
2% uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Turystyka
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Gospodarka mieszkaniowa
Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
Dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Op³aty na rzecz bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Pozosta³a dzia³alnoæ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Dzia³alnoæ us³ugowa
Plany zagospodarowania przestrzennego
Zakup us³ug pozosta³ych
Prace geodezyjne i kartograficzne (nie
inwestycyjne)
Zakup us³ug pozosta³ych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Cmentarze
Zakup us³ug pozosta³ych
Administracja publiczna

W³asne
14.000,00
5.900,00

Zlecone
0,00
0,00

Ogó³em
14.000,00
5.900,00

5.900,00

0,00

5.900,00

8.100,00
300,00
7.800,00
81.500,00
47.000,00
23.000,00
13.000,00
11.000,00
34.500,00
1.500,00
23.000,00
10.000,00
15.110,00
15.110,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

8.100,00
300,00
7.800,00
81.500,00
47.000,00
23.000,00
13.000,00
11.000,00
34.500,00
1.500,00
23.000,00
10.000,00
15.110,00
15.110,00

170,00

0,00

170,00

6.330,00
520,00
1.210,00
170,00
1.005,00
170,00
4.500,00
685,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.330,00
520,00
1.210,00
170,00
1.005,00
170,00
4.500,00
685,00

350,00

0,00

350,00

272.830,00
235.300,00

0,00
0,00

272.830,00
235.300,00

185.300,00

0,00

185.300,00

50.000,00

0,00

50.000,00

25.330,00
24.000,00
750,00

0,00
0,00
0,00

25.330,00
24.000,00
750,00

80,00

0,00

80,00

500,00
12.200,00
1.200,00
1.000,00
10.000,00
247.499,00
180.399,00
180.399,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

500,00
12.200,00
1.200,00
1.000,00
10.000,00
247.499,00
180.399,00
180.399,00

25.100,00

0,00

25.100,00

25.000,00
100,00
42.000,00
42.000,00
1.761.472,00

0,00
0,00
0,00
0,00
90.228,00

25.000,00
100,00
42.000,00
42.000,00
1.851.700,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

75011
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4440
75022
3020

75023

3030
4210
4300
4410
4420
4530
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
4440
4520
4530
6060

75095
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4430
4440
4530
751
75101
4110
4120
4300
754

Poz. 1833

 7903 

Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
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
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Op³aty na rzecz bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Podatek od towarów i us³ug (VAT)
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej,
kontroli i ochrony prawa
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa

84.090,00

90.228,00

174.318,00

1.200,00

0,00

1.200,00

67.000,00
0,00
11.550,00
1.640,00
500,00
200,00
1.000,00
1.000,00

61.940,00
10.430,00
12.448,00
1.770,00
0,00
0,00
0,00
0,00

128.940,00
10.430,00
23.998,00
3.410,00
500,00
200,00
1.000,00
1.000,00

0,00

3 640,00

3.640,00

126.600,00

0,00

126.600,00

1.000,00

0,00

1.000,00

108.000,00
7.000,00
5.500,00
2.000,00
3.000,00
100,00
1.407.973,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

108.000,00
7.000,00
5.500,00
2.000,00
3.000,00
100,00
1.407.973,00

3.600,00

0,00

3.600,00

824.650,00
59.800,00
152.330,00
21.610,00
95.043,00
23.000,00
40.000,00
2.000,00
120.000,00
35.000,00
1.500,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

824.650,00
59.800,00
152.330,00
21.610,00
95.043,00
23.000,00
40.000,00
2.000,00
120.000,00
35.000,00
1.500,00
4.000,00

20.140,00

0,00

20.140,00

200,00

0,00

200,00

100,00

0,00

100,00

5.000,00

0,00

5.000,00

142.809,00

0,00

142.809,00

5.000,00

0,00

5.000,00

50.000,00
3.500,00
9.000,00
1.300,00
20.000,00
1.600,00
15.009,00
27.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

50.000,00
3.500,00
9.000,00
1.300,00
20.000,00
1.600,00
15.009,00
27.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

400,00

0,00

400,00

0,00

1.830,00

1.830,00

0,00

1.830,00

1.830,00

0,00
0,00
0,00

263,00
38,00
1.529,00

263,00
38,00
1.529,00

48.060,00

2.500,00

50.560,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

75412
3020

75414

3030
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4270

756
75647
4100
4210
4300
4610
757
75702
8070
758

801

75814

4810

80101
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
6060
80104
2510
3020
4010
4040
4110
4120
4210

Poz. 1833

 7904 

Ochotnicze stra¿e po¿arne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Obrona cywilna
Zakup us³ug remontowych
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 nie podatkowych
nale¿noci bud¿etowych
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Koszty postêpowania s¹dowego i
prokuratorskiego
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i
po¿yczek jednostek samorz¹du terytorialnego
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych
papierów wartociowych oraz od krajowych
po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie 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
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Przedszkola
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla zak³adu
bud¿etowego
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia

48.060,00

0,00

48.060,00

100,00

0,00

100,00

10.000,00
750,00
110,00
15.000,00
7.000,00
4.000,00
800,00
5.500,00
400,00
4.400,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.500,00
2.500,00

10.000,00
750,00
110,00
15.000,00
7.000,00
4.000,00
800,00
5.500,00
400,00
4.400,00
2.500,00
2.500,00

35.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

21.000,00
4.000,00
4.000,00

0,00
0,00
0,00

21.000,00
4.000,00
4.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

190.000,00

0,00

190.000,00

190.000,00

0,00

190.000,00

190.000,00

0,00

190.000,00

108.935,00
108.935,00
108.935,00
7.482.150,00
3.994.380,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

108.935,00
108.935,00
108.935,00
7.482.150,00
3.994.380,00

103.540,00

0,00

103.540,00

2.543.590,00
200.910,00
500.110,00
68.210,00
145.020,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2.543.590,00
200.910,00
500.110,00
68.210,00
145.020,00

4.000,00

0,00

4.000,00

37.670,00
6.400,00
5.130,00
58.830,00
8.850,00
250,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

37.670,00
6.400,00
5.130,00
58.830,00
8.850,00
250,00

183.380,00

0,00

183.380,00

125.000,00

0,00

125.000,00

3.490,00

0,00

3.490,00

1.186.560,00

0,00

1.186.560,00

1.120.400,00

0,00

1.120.400,00

3.380,00

0,00

3.380,00

32.530,00
2.620,00
6.800,00
960,00
450,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

32.530,00
2.620,00
6.800,00
960,00
450,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

4240
4280
4410
4440
6210
80110
2540
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
80113
80146
80195

6050
4300
4300
3020

851

4300
85153

85154

4210
4300
4410
3020

852

3030
4110
4120
4210
4300
4410
4430
85202
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410

Poz. 1833

 7905 

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
Zakup us³ug zdrowotnych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych
Gimnazja
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla niepublicznej
jednostki systemu owiaty
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie 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
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Dowo¿enie uczniów do szkó³
Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Zakup us³ug pozosta³ych
Ochrona zdrowia
Zwalczanie narkomanii
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
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
Pomoc spo³eczna
Domy pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

120,00

0,00

120,00

100,00
50,00

0,00
0,00

100,00
50,00

2.150,00

0,00

2.150,00

17.000,00

0,00

17.000,00

2.091.350,00

0,00

2.091.350,00

220.000,00

0,00

220.000,00

7.850,00

0,00

7.850,00

1.238.690,00
94.650,00
235.750,00
32.110,00
80.160,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.238.690,00
94.650,00
235.750,00
32.110,00
80.160,00

3.060,00

0,00

3.060,00

19.080,00
2.270,00
2.550,00
26.920,00
5.100,00
710,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

19.080,00
2.270,00
2.550,00
26.920,00
5.100,00
710,00

87.450,00

0,00

87.450,00

35.000,00
167.690,00
167.690,00
28.170,00
28.170,00
14.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

35.000,00
167.690,00
167.690,00
28.170,00
28.170,00
14.000,00

8.000,00

0,00

8.000,00

6.000,00
135.000,00
2.300,00
1.000,00
1.000,00
300,00
132.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.000,00
135.000,00
2.300,00
1.000,00
1.000,00
300,00
132.700,00

2.000,00

0,00

2.000,00

5.000,00
1.100,00
200,00
54.700,00
64.700,00
3.000,00
2.000,00
1.950.740,00
236.400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
808.900,00
0,00

5.000,00
1.100,00
200,00
54.700,00
64.700,00
3.000,00
2.000,00
2.759.640,00
236.400,00

1.040,00

0,00

1.040,00

127.430,00
10.200,00
24.610,00
3.310,00
31.000,00
12.200,00
5.000,00
200,00
12.540,00
500,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

127.430,00
10.200,00
24.610,00
3.310,00
31.000,00
12.200,00
5.000,00
200,00
12.540,00
500,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

4430
4440
4480
4520
85213
4130
85214

85215
85216
85219

3110
4110
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4440
6060

85295

854

3110
4210
4300
4430

85401
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4440
85495

4010
4110
4440

900

90003
90004
90013
90015

4300
4300
4300
4260
4270

Poz. 1833

 7906 

Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Op³aty na rzecz bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za
osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej oraz niektóre wiadczenia
rodzinne
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug zdrowotnych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug zdrowotnych
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Zakup us³ug pozosta³ych
Schroniska dla zwierz¹t
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych

500,00

0,00

500,00

5.400,00

0,00

5.400,00

2.120,00

0,00

2.120,00

350,00

0,00

350,00

0,00

30.400,00

30.400,00

0,00

30.400,00

30.400,00

290.000,00

566.900,00

856.900,00

290.000,00
0,00
1.130.000,00
1.130.000,00
0,00
0,00
214.340,00

496.900,00
70.000,00
0,00
0,00
55.500,00
55.500,00
156.100,00

786.900,00
70.000,00
1.130.000,00
1.130.000,00
55.500,00
55.500,00
370.440,00

3.130,00

1.470,00

4.600,00

134.750,00
11.370,00
25.660,00
3.560,00
18.800,00
640,00
270,00
5.780,00
360,00

108.840,00
8.590,00
20.460,00
2.830,00
2.000,00
960,00
250,00
6.820,00
540,00

243.590,00
19.960,00
46.120,00
6.390,00
20.800,00
1.600,00
520,00
12.600,00
900,00

5.020,00

3.340,00

8.360,00

5.000,00

0,00

5.000,00

80.000,00
64.300,00
5.100,00
4.100,00
6.500,00
90.700,00
88.950,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

80.000,00
64.300,00
5.100,00
4.100,00
6.500,00
90.700,00
88.950,00

400,00

0,00

400,00

63.940,00
5.570,00
12.510,00
1.710,00
520,00
150,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63.940,00
5.570,00
12.510,00
1.710,00
520,00
150,00

4.150,00

0,00

4.150,00

1.750,00
1.380,00
250,00

0,00
0,00
0,00

1.750,00
1.380,00
250,00

120,00

0,00

120,00

1.237.500,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
20.000,00
3.500,00
3.500,00
255.000,00
185.000,00
70.000,00

40.568,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
40 568,00
40 568,00
0,00

1.278.068,00
150.000,00
150.000,00
20.000,00
20.000,00
3.500,00
3.500,00
295.568,00
225.568,00
70.000,00
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90095
2580
4210
4300
4520
921

6050
92109
2550
2580
6220
92116
2550
92120
2580
92195
2570

926

92604
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
92695

4480
2580
3020

Razem:

4110
4210
4300
4410
4430

Poz. 1833
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Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Op³aty na rzecz bud¿etów jednostek samorz¹du
terytorialnego
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych innych jednostek
sektora finansów publicznych
Biblioteki
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Ochrona i konserwacja zabytków
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla pozosta³ych
jednostek sektora finansów publicznych
Kultura fizyczna i sport
Instytucje kultury fizycznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki

809.000,00

0,00

809.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

3.000,00
15.000,00

0,00
0,00

3.000,00
15.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

773.000,00
803.380,00
570.890,00

0,00
0,00
0,00

773.000,00
803.380,00
570.890,00

469.890,00

0,00

469.890,00

1.000,00

0,00

1.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

160.490,00

0,00

160.490,00

160.490,00

0,00

160.490,00

32.000,00

0,00

32.000,00

32.000,00

0,00

32.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

388.000,00
224.000,00

0,00
0,00

388.000,00
224.000,00

2.110,00

0,00

2.110,00

63.500,00
5.700,00
12.270,00
1.690,00
25.960,00
52.470,00
48.960,00
1.440,00
160,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

63.500,00
5.700,00
12.270,00
1.690,00
25.960,00
52.470,00
48.960,00
1.440,00
160,00

3.600,00

0,00

3.600,00

6.140,00
164.000,00

0,00
0,00

6.140,00
164.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

36.840,00

0,00

36.840,00

1.250,00
7.700,00
73.610,00
20.550,00
9.050,00
14.861.876,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
944.026,00

1.250,00
7.700,00
73.610,00
20.550,00
9.050,00
15.805.902,00
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 9 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2004 R. DOCHODY ZWI¥ZANE
Z REALIZACJ¥ ZADAÑ BIE¯¥CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ.
DOCHODY BUD¯ETU PAÑSTWA 750-75011 §235 37.000 Z£.
Dzia³
750

Rozdzia³ Paragraf
75011
2010

751
75101
2010
754

75414
2010

852
85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010
900

Razem:

90015

4260

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
Urzêdu 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 oraz niektóre wiadczenia
rodzinne
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
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup energii

Zlecone
90.228,00
90.228,00
90.228,00
1.830,00
1.830,00
1.830,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
808.900,00
30.400,00
30.400,00
566.900,00
566.900,00
55.500,00
55.500,00
156.100,00
156.100,00
40.568,00
40.568,00
40.568,00
944.026,00
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowie
z dnia 9 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE 2004 R. WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ BIE¯¥CYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE.
Dzia³
750

751

754

852

900

Razem:

Rozdzia³ Paragraf Treæ
Administracja publiczna
75011
Urzêdy wojewódzkie
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120
Sk³adki na Fundusz Pracy
4440
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz s¹downictwa
Urzêdu naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony
75101
prawa
4110
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120
Sk³adki na Fundusz Pracy
4300
Zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
75414
Obrona cywilna
4270
Zakup us³ug remontowych
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane za osoby pobieraj¹ce
85213
niektóre wiadczenia z pomocy spo³ecznej oraz niektóre wiadczenia
rodzinne
4130
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
85214
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
3110
wiadczenia spo³eczne
4110
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
85216
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
3110
wiadczenia spo³eczne
85219
Orodki pomocy spo³ecznej
3020
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
4010
Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120
Sk³adki na Fundusz Pracy
4210
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
4270
Zakup us³ug remontowych
4280
Zakup us³ug zdrowotnych
4300
Zakup us³ug pozosta³ych
4410
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
4440
Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
90015
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
2010
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami

Zlecone
90.228,00
90.228,00
61.940,00
10.430,00
12.448,00
1.770,00
3.640,00
1.830,00
1.830,00
263,00
38,00
1.529,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
808.900,00
30.400,00
30.400,00
566.900,00
496.900,00
70.000,00
55.500,00
55.500,00
156.100,00
1.470,00
108.840,00
8.590,00
20.460,00
2.830,00
2.000,00
960,00
250,00
6.820,00
540,00
3.340,00
40.568,00
40.568,00
40.568,00
944.026,00
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Za³¹cznik Nr 5
do uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowie
z dnia 9 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA JASTROWIE WYDATKI MAJ¥TKOWE
Dzia³
600

700

Rozdzia³ Paragraf
60095

6050

70001
6210

750

801

75023

80101

6060

6050

6060

80104
6210

80110

852

900

921

85219

90095

92109

6050

6060

6050

Treæ
Transport i ³¹cznoæ
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
remont nawierzchni ul Poniatowskiego
Gospodarka mieszkaniowa
Zak³ady gospodarki mieszkaniowej
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych
Zadania
Docieplenie szczytów w budynkach mieszkalnych przy ul.
Roosevelta 20A i 20B
Administracja publiczna
Urzêdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Zakup komputera Urz¹d Gminy i Miasta Jastrowie
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Budowa sali gimnastycznej w Sypniewie
Wymiana okien Publiczna Szko³a Podstawowa w Jastrowiu
Wymiana okien Publiczna Szko³a Podstawowa w Sypniewie
Wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w
Brzenicy
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Zakup komputera Publiczna Szko³a Podstawowa w
Jastrowiu
Przedszkola
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych zak³adów bud¿etowych
Zadania
Wymiana okien w Przedszkolu Samorz¹dowym w Jastrowiu
Gimnazja
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Wymiana okien w Publicznym Gimnazjum w Jastrowiu
Pomoc spo³eczna
Orodki pomocy spo³ecznej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Zakup kserokopiarki Miejsko-Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Zadania
Budowa kolektora sanitarnego ul. M. Konopnickiej l etap
Modernizacja oczyszczalni cieków w Jastrowiu
Op³ata przy³¹czeniowa do sieci gazowej ul. Roosevelta 20B
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby

W³asne
10.000,00
10.000,00
10.000,00

Ogó³em
10.000,00
10.000,00
10.000,00

10.000,00
50.000,00
50.000,00

10.000,00
50.000,00
50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00
180.490,00
128.490,00
125.000,00

5.000,00
180.490,00
128.490,00
125.000,00

60.000,00
45.000,00
10.000,00

60.000,00
45.000,00
10.000,00

10.000,00

10.000,00

3.490,00

3.490,00

3.490,00

3.490,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00

17.000,00
35.000,00
35.000,00

17.000,00
35.000,00
35.000,00

35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

35.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00

5.000,00

5.000,00

773.000,00
773.000,00
773.000,00

773.000,00
773.000,00
773.000,00

100.000,00
660.000,00
13.000,00
100.000,00
100.000,00

100.000,00
660.000,00
13.000,00
100.000,00
100.000,00
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Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
publicznych
Zadania
Remont sali kina Jastrowie ul. Kieniewicza 50

100.000,00

100.000,00

100.000,00
100.000,00
1.123.490,00 1.123.490,00

Za³¹cznik Nr 6
do uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 9 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 R.
Wyszczególnienie
1

2
Rozdzia³ 70001
Zak³ad
1.
Gospodarki
Mieszkaniowej
Rozdzia³ 80104
Przedszkole
2.
samorz¹dowe
w Jastrowiu
Razem:

Stan fund.
obrotowego
na pocz¹tek
roku
3

Przychody
W tym
Ogó³em
dotacja
z bud¿etu
4

Suma
bilansowa
5

Wydatki
W tym
Ogó³em
wp³ata z
bud¿etu
6

Stan fund.
obrotowego
na koniec
roku
7

Suma
bilansowa
8

107.900

2.398.590

185.300

2.506.490

2.387.090

119.400

2.506.490

18.702

1.344.470

1.120.400

1.363.172

1.344.470

18.702

1.363.172

126.602

3.743.060

1.305.700

3.869.662

3.731.560

138.102

3.869.662

-

Za³¹cznik Nr 7
do uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 9 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH NA 2004 R.
Wyszczególnienie
1

2
Drogi publiczne
1. gminne
Rozdz. 60016
Szko³y
2. podstawowe
Rozdz. 80101
Gimnazja
3.
Rozdz. 80110
Szko³y
4. podstawowe
Rozdz. 80195
Dzienny Dom
5. Pomocy
Spo³ecznej
Razem:

Stan fund.
Obrotowego
na pocz¹tek
roku
3
-

Przychody
W tym
Ogó³em
dotacja z
bud¿etu
4

Suma
bilansowa
5

Wydatki
W tym
Ogó³em
wp³ata z
bud¿etu
6

Stan fund.
Obrotowego
na koniec
roku
7

8

1.000

-

1.000

1.000

-

1.898

93.220

-

95.118

93.220

-

1.898

95.118

3.485

57.042

-

60.527

57.042

-

3.485

60.527

2.116

-

2.116

2.116

-

569

69.110

-

69.679

69.012

5.952

222.488

-

228.440

222.390

-

-

-

Suma
bilansowa

1.000

-

2.116
667

69.679

6.050

228.440
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 9 marca 2004 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA ROK 2004
Lp.
1.
2.

Nazwa podmiotu
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców
Zarz¹d Pracow Ogrodu
Dzia³kowego JASTROBET
Jastrowie
Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o
Miejsko-Gminne Jastrowie

Dzia³

Rozdz.

§

900

90095

2580

900

90095

2580

3.

Stowarzyszenie Wspierania
Rozwoju So³ectwa Nadarzyce

921

92109

2580

4.

Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.
Narodzenia N.M.P. Sypniewo

921

92120

2580

5.

Parafia Rzymsko-Katolickaw
Szwecji

921

92120

2580

6.

Parafia Rzymsko-Katolicka p. w.
Narodzenia N.M.P. Sypniewo

921

92120

2580

7.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Z³otowie

926

92695

2580

8.

Powiatowe Zrzeszenie LZS w
Z³otowie

926

92695

2580

9.

Powiatowe zrzeszenie LZS w
Z³otowie

926

92695

2580

Razem wydatki:

Cel
Dofinansowanie budowy
instalacji rozprowadzaj¹cej
energiê elektryczn¹ i
budowa w.c.
Dofinansowanie imprez
sportowo-rekreacyjnych
Dofinansowanie
wyposa¿enia wietlicy
wiejskiej i zakup opa³u
Do finansowanie pokrycia
dachu na Kociele Filialnym
w Brzenicy
Dofinansowanie wymiany
drzwi i okien w Kociele pw.
Jana Chrzciciela w Budach
Dofinansowanie remontu
Kocio³a pw. w.
Wawrzyñca w Nadarzycach
Dofinansowanie dzia³alnoci
klubu pi³karskiego LZS
PILAWA w Nadarzycach
Dofinansowanie dzia³alnoci
klubu pi³karskiego LZS
Sambor w Samborsku
Dofinansowanie dzia³alnoci
klubu pi³karskiego LZS
Brzenica

Kwota
3.000
3.000
1.000
20.000
4.000
8.000
5.000
5.000
5.000
54.000

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 9 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY ZWI¥ZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIA
NADWY¯KI BUD¯ETOWEJ ORAZ PRYWATYZACJ¥ MAJ¥TKU JEDNOSTKI SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO
Lp.

I.

II.

Treæ
1. Planowane dochody
2. Planowane wydatki
3. Wynik 2004 roku
Przychody ogó³em
W tym:
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
- Przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
Rozchody ogó³em
w tym:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów

Klasyfikacja
przychodów i
rozchodów
-

Kwota w z³
16.066.902
15.805.902
261.000
654.000

§952
§955

654.000
915.000

§992

915.000
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Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr 83/2004
Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 9 marca 2004 r.

PLAN GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.
Dzia³

Rozdzia³

900

90011

§
0690
4210
4300

Razem
Stan funduszu na pocz¹tek roku
Stan funduszu na koniec roku
Ogó³em

Wydatki
80.000

10.000 70.000

80.000
4.024

80.000

84.024

PRZYCHODY:
- wp³ywy za gospodarcze korzystanie ze rodowiska
80.000 z³.

WYDATKI OGÓ£EM

Przychody

80.000 z³.

4.024
84.024

- Dokumentacja modernizacji oczyszczalni cieków w Brzenicy
15.000 z³,
- Dop³ata do badañ gleby

2.500 z³,

- cinka drzew

3.000 z³,

- Modernizacja wysypiska

21.000 z³,

w tym:

- Zakup pojemników na odpady

5.000 z³,

- Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami 2004-2011
12.000 z³,

- Promocja ochrony rodowiska

500 z³,

- Budowa wodoci¹gu na ul. Bocznej

15.000 z³,

- Odbudowa zieleñców

1.000 z³,

- Projekt kanalizacji sanitarnej ul. Jednoci Robotniczej
5.000 z³.

1834
UCHWA£A Nr XIV/95/04 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie uchwa³y bud¿etowej na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 oraz
art. 57 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) oraz art. 109, art. 110 ust. 1-3, art. 116 ust. 1-4,
art. 124 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 oraz 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 z pón. zm.) oraz art. 420
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z pón. zm.) uchwala siê bud¿et
Gminy Rychwa³, zwany dalej bud¿etem Gminy, na rok
2004.
§1. 1. Dochody bud¿etu Gminy ustala siê, zgodnie z za³¹cznikiem nr 1, na kwotê:
13.390.030,00 z³,

w tym na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
643.225,00 z³.
2. Wydatki bud¿etu Gminy ustala siê, zgodnie z za³¹cznikiem nr 2, na kwotê
17.210.719,00 z³,
w tym na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
643.225,00 z³.
§2. Ustala siê przychody bud¿etu Gminy na kwotê
5.522.600,00 z³, a rozchody bud¿etu Gminy na kwotê
1.701.911,00 z³  z tytu³ów wymienionych w za³¹czniku nr 3.
§3. 1. Ustala siê deficyt bud¿etowy w kwocie
3.820.689,00 z³.
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2. ród³em sfinansowania deficytu bêd¹ po¿yczki i kredyty wykazane w za³¹czniku nr 3.

§12. Upowa¿nia siê Burmistrza Rychwa³a do dokonywania:

§4. Prognozê kwoty d³ugu Gminy Rychwa³ stanowi za³¹cznik nr 4.

1) przeniesieñ planowanych kwot wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach dzia³u,

§5. Wykaz zadañ inwestycyjnych na rok 2004 stanowi
za³¹cznik nr 5.

2) zwiêkszeñ lub zmniejszeñ kwot wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ, z tym ¿e suma zwiêkszeñ
nie mo¿e przekroczyæ 5% w ramach rodków zaplanowanych w danym dziale,

§6. Wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych okrela za³¹cznik nr 6.
§7. Przychody i wydatki rodków specjalnych gminnych
jednostek bud¿etowych okrela za³¹cznik nr 7 i nr 8.
§8. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej okrela za³¹cznik nr 9.
§9. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych
ustawami okrela za³¹cznik nr 10.
§10. Ustala siê:
1) dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych na kwotê
85.000,00 z³,
2) wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych na
kwotê
85.000,00 z³.

3) zwiêkszeñ wydatków inwestycyjnych nie wiêcej ni¿ o 10%
wartoci zaplanowanej na ka¿de zadanie w wykazie inwestycji w ramach rodków zaplanowanych w danym dziale,
4) wzajemnych przeniesieñ wydatków planowanych na finansowanie inwestycji na wydatki bie¿¹ce i wydatków
bie¿¹cych na finansowanie inwestycji w danym dziale,
5) sp³at rat po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych do wysokoci kwot okrelonych w za³¹czniku nr 4.
§13. Burmistrz Rychwa³a mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ
zobowi¹zania do sumy 50.000,00 z³.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2004 r.

§11. Tworzy siê ogóln¹ rezerwê bud¿etow¹ w wysokoci
122.954,00 z³.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Rychwale
() Jadwiga Pietruszak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA RYCHWA£A NA 2004 R.
DOCHODY
1
010

2

3

01010
0629
01095

700

70004
70005

0830

0830
0470
0770

750

0830
0970
75011
2010

4
Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin, powiatów,
samorz¹dów województw, pozyskane z innych róde³
Pozosta³a dzia³alnoæ
wp³ywy z us³ug
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej
wp³ywy z us³ug
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i wieczyste u¿ytkowanie
nieruchomoci
wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci
wp³ywy z us³ug
wp³ywy z ró¿nych dochodów
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

5
566.908,00
366.908,00
366.908,00
200.000,00
200.000,00
1.404.676,00
760.000,00
760 000,00
644.676,00
3.676,00
557.000,00
64.000,00
20.000,00
141.345,00³
63.345,00³
63.345,00
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75023
0750
0920
0970
751
75101
2010
754

75414
2010

756
75601
0350
75615
0310
0320
0330
0340
0360
0430
0450
0500
0910
75618
0410
0480
75621
0010

758
75801
75807
801

80101
80104

852

2920
2920

0830
0830

85213
2010
85214
2010
85216
2010
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Urzêdy gmin
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych Skarbu
Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego oraz innych
umów o podobnym charakterze
pozosta³e odsetki
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
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
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz wydatki
zwi¹zane z ich poborem
Wp³ywy z 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
podatek od rodków transportowych
podatek od spadków i darowizn
wp³ywy z op³aty targowej
wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
podatek od 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 zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
Ró¿ne rozliczenia
Czeæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czeæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Owiata i wychowanie
Szko³y Podstawowe
wp³ywy z us³ug
Przedszkole Plastu
wp³ywy z us³ug
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acone za osoby
pobieraj¹ce niektóre wiadczenie z pomocy spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom
Zasi³ki i pomoc w naturze ora z sk³adki na ubezpieczenie
spo³eczne i zdrowotne
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej zleconych gminom
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

Poz. 1834

78.000.00
50.000,00
8.000,00
20.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
400,00
400,00
400,00
1.842.522,00
27.000,00
27.000,00
878.000,00
550.000,00
181.500,00
21.000,00
50.000,00
5.000,00
18.000,00
5.000,00
44.500,00
3.000,00
107.000,00
22.000,00
85 000,00
830.522,00
830.522,00
7.990.655,00
4.785.352,00
4.785.352,00
3.205.303,00
3.205.303,00
117.220,00
62.220,00
62.220,00
55.000,00
55.000,00
521.200,00
15.400,00
15.400,00
362.900,00
362.900,00
36.900,00
36.900,00
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85219

Orodki pomocy spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie
Gospodarka komunalna i mieszkaniowa
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji gmin, powiatów,
samorz¹dów województw pozyskane z innych róde³
Owietlenie ulic, placów i dróg
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie
Ogó³em

2010
900
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90001
6290
90015
2010

Poz. 1834

106.000,00
106.000,00
803.804,00
746.824,00
746.824,00
56.980,00
56.980,00
13.390.030,00

Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

BUD¯ET GMINY I MIASTA RYCHWA£A NA 2004 R.
WYDATKI
Dzia³
1
010

Dzia³
2

Paragraf
3

01010
01030
6050
6052
2850
01095

500

600

50095

60016

4210

4300

4210
4300
6050
6052

700
70004
70005

70005

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

4

Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacvina wsi
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
wspó³finansowanie programów realizowanych ze rodków
bezzwrotnych Unii Europejskiej
Izby Rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokoci 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Handel
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup us³ug pozosta³ych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Wspó³finansowanie programów realizowanych ze rodków
Unii Europejskiej
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki mieszkaniowej i
komunalnej
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
sk³adki na FP
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 ZFS
podatek od towarów i us³ug
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
zakup us³ug pozosta³ych

Plan na 2004r
5
2.312.839,00
2.308.609,00
1.591.565,00
717.044,00
3.230,00
330,00
1.000,00
1.000,00
2.928,00
2.928,00
2.928,00
2.087.621,00
2.087.621,00
20.000,00
50.000,00
793.438,00
1.224.183,00
717.000,00
660.000,00
4.000,00
304.000,00
23.000,00
11.000,00
63.000,00
8.000,00
47.000,00
120.000,00
13.000,00
18.000,00
3.000,00
34.000,00
10.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
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70005

70095
710

71014
71035

750

75011

75022

75023

75095

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
4210

4300
4210

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
3030
4210
4300
4410
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4420
4430
4440
4530
6050
4210
4300

751
75101

754

4110
4120
4210
4300
75403
75412

4210
3030
4210
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Gospodarka gruntami i nieruchomociami (przychodnia
lekarska)
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
odpisy na ZFS
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Dzia³alnoæ us³ugowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
zakup us³ug pozosta³ych
Cmentarze
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
koszty podró¿y
odpisy na ZFS
Rady amin
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy amin
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe
podró¿e s³u¿bowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
podatek od towarów i u³ug
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
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
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publicznei1 ochrona przeciwpo¿arowa
Jednostki terenowe Policji
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Ochotnicze stra¿e po¿arne
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia

Poz. 1834

50.000,00
200,00
6.050,00
380,00
1.107,00
157,00
11.600,00
12.000,00
18.156,00
350,00
2.000,00
2.000,00
51.000,00
50.000,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.904.147,00
130.362,00
500,00
95.985,00
6.997,00
18.150,00
2.580,00
2.000,00
2.000,00
50,00
2.100,00
100.000,00
90.000,00
8.000,00
1.000,00
1.000,00
1.633.785,00
3.000,00
897.615,00
61.408,00
165.757,00
23.570,00
95.000,00
23.000,00
194.000,00
28.000,00
1.000,00
7.500,00
23.435,00
500,00
110.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
1.300,00
13.00,00
115,00
17,00
100,00
1.068,00
90.400,00
10.000,00
10.000,00
80.000,00
6.000,00
45.000,00
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75414

4300
4430
4210

756
75647
4100

757
75702

8070
758

801

75818

80101

80104

80104

80110

4810

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
6050
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210

 7918 

zakup us³ug pozosta³ych
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 prawnych oraz
wydatki zwi¹zane z ich poborem
Pobór podatków, op³at i nie opodatkowanych 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
Ro¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y Podstawowe
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
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
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oddzia³y klas 0 w przedszkolach i szko³ach podstawowych
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i ksi¹¿ek
odpisy na ZFS
Przedszkole "Plastu"
nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup rodków ¿ywnoci
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 ZFS
Gimnazja
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
wp³aty na PFRON
zakup materia³ów i wyposa¿enia

Poz. 1834

20.000,00
9.000,00
400,00
400,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
259.050,00
259.050,00
259.050,00
122.954,00
122.954,00
122.954,00
6.552.780,00
4.180.350,00
210.000,00
2.422.090,00
180.000,00
478.000,00
62.000,00
417.000,00
3.000,00
55.000,00
2.000,00
2.000,00
60.000,00
1.000,00
5.000,00
155.000,00
128.000,00
350.630,00
26.100,00
228.400,00
19.400,00
49.400,00
6.800,00
900,00
4.630,00
15.000,00
349.020,00
11.746,00
212.154,00
17.595,00
39.230,00
5.628,00
9.300,00
31.000,00
160,00
5.000,00
2.000,00
3.100,00
300,00
160,00
11.647,00
1.422.200,00
74.700,00
902.500,00
67.000,00
175.300,00
24.000,00
500,00
90.600,00
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80113

4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4410
4430
4440

80146

80146

80195
851

4300
4410
4210
4300
4410
4440

85154
2310
3030
4210
4300
4410

852
85213

4130
85214

85215
85216
85219

85295
854

85401

3110
4110
3110
3110
4010
4040
4110
4120
4300
4440
3110

3020
4010
4040
4110
4120
4440
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zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
Dowo¿enie uczniów do szkó³
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na fundusz pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli Przedszkole Plastu
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe, krajowe
Dokszta³canie i doskonalenie zawodowe nauczycieli  szko³y
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
odpisy na ZFS
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
dotacje celowe przekazane gminie lub miastu na zadania
bie¿¹ce realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy
jednostkami samorz¹du
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
terytorialnego 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
sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na. ubezpieczenie
spo³eczne i zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na FP
zakup us³ug pozosta³ych
odpisy na ZFS
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
odpisy na ZFS

Poz. 1834

2.000,00
7.000,00
1.000,00
2.000,00
22.600,00
1.000,00
2.000,00
50.000,00
193.600,00
42.100,00
3.150,00
10.100,00
1.300,00
91.550,00
200,00
32.100,00
200,00
11.500,00
1.400,00
980.00
800,00
180,00
31.000,00
500,00
26.500,00
4.000,00
25.000,00
25.000,00
85.000,00
85.000,00
3.000,00
14.000,00
35.000,00
32.000,00
1.000,00
711.200,00
15.400,00
15.400,00
402.900,00
369.300,00
33.600,00
36.000,00
36.000,00
36.900,00
36900,00
195.000,00
140.385,00
15.075,00
28.278,00
3.0809,00
2.413,00
5.040,00
25.000,00
25000,00
102080,00
89980,00
6.600,00
61.300,00
4.200,00
11.800,00
1.790,00
4.290,00
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85446
85495
900

90001

4300
4300

6050
6052

90003
90004
90015

90095

921

92108

92109
92116

926

92605

4300
4300
4210
4260
4270
4300
6050
4430
6050

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

3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4430
4440
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Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
zakup us³ug pozosta³ych
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
wspó³finansowanie programów realizowanych ze rodków
bezzwrotnych Unii Europejskiej
Oczyszczanie miast i wsi
zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i aminach
zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug pozosta³ych
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pozosta³a dzia³alnoæ
ró¿ne op³aty i sk³adki
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Domy i orodki kultury, wietlice
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Biblioteki
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi¹¿ek
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpis na ZFS
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpis na ZFS
Ogó³em

Poz. 1834

600,00
600,00
11.500,00
11.500,00
1.956.420,00
1.373.290,00
666.622,00
706.668,00
70.000,00
70.000,00
30.000,00
30.000,00
326.980,00
5000,00
231.980,00
55.000,00
10.000,00
25.000,00
156.150,00
2.150,00
135.000,00
91.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
70.000,00
500,00
45.000,00
4.060,00
8.453,00
1.210,00
3.300,00
1.800,00
1.500,00
3.027,00
100,00
1.050,00
145.000,00
145.000,00
500,00
20.000,00
18.600,00
1.520,00
4.666,00
500,00
17.000,00
5.200,00
70.214,00
6.100,00
7000,00
17.210.719,00
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUD¯ETU NA 2004 R.
Dzia³
1

Rozdzia³
2

§
3

Treæ
4
Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
952
krajowym
Kredyty i po¿yczki na inwestycje
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. Rozbudowa
stacji wodoci¹gowej w m. Rychwa³ (SAPARD)
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. Sieæ
wodoci¹gowa z przy³¹czami i tranzytowa w m. Lubiny i Bia³a
Panieñska (SAPARD)
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. Sieæ
wodoci¹gowa w m. Gliny
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. Kanalizacja
sanitarna w m. Rychwa³ Osiedle - rodek (SAPARD)
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. "Kanalizacja
sanitarna Po³udnie w m. Rychwa³
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. Budowa drogi
gminnej Si¹szyce - Rybie -Grochowy cz. l (SAPARD)
Planowany kredyt na budowê inwestycji pn. Budowa drogi
gminnej Si¹szyce - Rybie -Grochowy cz. II (SAPARD)
Planowany kredyt na budowê dróg: droga ul. Polna, droga
Wola Rychwalska Z³otkowy, droga Dabroszyn - Grabowa 
Jaroszewice, modernizacacja drogi gminnej Wardê¿yn 
Rozalin, budowa chodnika w m. Rychwa³ na ul. Tuliszkowskiej
992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
- sp³ata po¿yczki z WFOiGW w Poznaniu
- sp³ata po¿yczki z NFOiGW
- sp³ata kredytu z PKO Konin
- sp³ata kredytu na budowê drogi Zosinki z EFRWP
- sp³ata kredytu na budowê sieci wodoci¹gowej Gliny z
EFRWP
- sp³ata kredytu na budowê kanalizacji sanitarnej w m.
Rychwa³ z BISE
- sp³ata kredytu na budowê kanalizacji sanitarnej w m.
Rychwa³ z EFRWP
Ogó³em

Przychody
5

Rozchody
6

1.212.700,00
1.007.400,00
51.500,00
1.263.400,00
60.000,00
816.100,00
921.500,00
190.000,00

42.800,00
258.400,00
230.142,00
1.073.86,00z
211.908,00
595.000,00
256.275,00
5.522.600,00

1.701.911,00

PROGNOZOWANIE KWOTY D£UGU ORAZ OBCI¥¯EÑ BUD¯ETU Z TYTU£U OBS£UGI D£UGU NA 2004 R. ORAZ LATA NASTÊPNE
Treæ

stany zad³u¿enia na
01-sty

w pe³nych z³otych

obci¹¿enia bud¿etu z tytu³u
sp³at rat

sp³at odsetek

w pe³nych z³otych

84.410,00 z³
41.610,00 z³

41.610,00 z³
0,00 z³

42.800,00 z³
41.610,00 z³

8.520,00 z³
8.480,00 z³

388.55,00 z³
129.55,00 z

129.55,00 z³
0,00 z³

258.00,00 z³
129.755,00 z³

3.400,00 z³
2.100,00 z³

1.400.00,00 z³ 1.169.858,00 z³
1.169.858,00 z³
939.722,00 z³
939.722,00 z³
709.586,00 z³
709.586,00 z³
479.450,00 z³
479.450,00 z³
249.314,00 z³
249.314,00 z³
0,00 z³

230.142,00 z³
230.136,00 z³
230.136,00 z³
230.136,00 z³
230.136,00 z³
249.314,00 z³

82.650,00 z³
66.390,00 z³
50.130,00 z³
33.870,00 z³
17.610,00 z³
6.150,00 z³

138.092,00 z³
81.900,00 z³
0,00 z³

107.386,00 z³
120.000,00 z³
70.000,00 z³

31.220,00 z³
16.900,00 z³
9.800,00 z³

297.386,00 z³
190.000,00 z³
70.000,00 z³

190.000,00 z³
70.000,00 z³
0,00 z³

107.386, 00 z³
120.000,00 z³
70.000,00 z³

31.220,00 z³
16.900,00 z³
9.800,00 z³

Poz. 1834

138.092,00 z³
138.092,00 z³
81.900,00 z
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Po¿yczka z WFOiGW w Poznaniu kwota 82.900,00 umowa
151/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 Budowa kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami - etap II cz. I i kwota 55.800,00
umowa 150/P/Ko/OW/01 z dn. 5.12.2001 Budowa
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwa³  ¯urawin
okres sp³aty 4 lata
w 2004 r.
W 2005~r. Umo¿enie po sp³acie 70%
2. Po¿yczka z NFOSIGW w Warszawie kwota 581.954,78
Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Rychwa³a po¿yczka
na 3 lata, sp³ata rat kapita³owych po pó³rocznym okresie
karencji w sp³acie rat kapita³owych,
W 2004 r.
w 2005 r.
3. Kredyt z PKO Konin na finansowanie budowy
wodoci¹gów, kanalizacji, drogi i remont szko³y - okres
sp³aty 8 lat sp³ata rat kapita³owych Umowa 31013/3/11/17/2001 z dn. 19.12.01 wyp³ata w dwóch transzach
830.000,00 w 2001 i 570.000,00 w 2002 roku.
w 2004 r.
w 2005 r.
w 2006 r.
w 2007 r.
w 2008 r.
w 2009 r.
4. Kredyt ze r. EFRWP w Warszawie na Budowê sieci
wodoci¹gowej z przy³¹czami w m. Gliny Kwota 350.000,00
-umowa Nr 1 z dn. 23.7.2003, okres karencji 7 m-cy
w 2004 r.
w 2005 r.
w 2006 r.
5. Kredyt ze r. EFRWP w Warszawie na Budowê drogi w
m. Zosinki kwota 300.000,00 - umowa Nr 2 z dn. 23.7.03,
okres karencji 7 m-cy okres sp³aty 3 lata.
w 2004 r.
w 2005 r.
w 2006 r.

31-gru

Kwoty d³ugu z tytu³u
przychodów i rozchodów z
po¿yczek i kredytów w trakcie
zmniejszenia
zwiêkszenia

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

293.176,00 z³
240.000,00 z³
0,00 z³

372.700,00 z³
31.0.700,00 z³
186.700,00 z³
62.700,00 z³

372.700,00 z³
310.700,00 z³
186.700,00 z³
62.700,00 z³
0,00 z³

1.212.700,00 z³

840.000,00 z³

341.856,00 z³
284.856,00 z³
170.856,00 z³
56.856,00 z³

341.856,00 z³ 1.058.900,00 z³
284.856,00 z³
170.856,00 z³
56.856,00 z³
0,00 z³

717.044,00 z³

2.123.400,00 z³
616.732,00 z³
578.132,00 z³
500.932,00 z³
423.732,00 z³
346.532,00 z³
269.332,00 z³
192.132,00 z
114.932,00 z³
37.732,00 z³

2.123.400,00 z³ 2.123.400,00 z³
1.506.668,00 z³
61 6.732,00 z³
578.132,00 z³
500.932,00 z³
423.732,00 z³
346.532.00 z³
269.332,00 z³
192.132,00 z³
114.932,00 z³
37.732,00 z³
0,00 z³

53.176,00 z³
240.000,00 z³

30.780,00 z³
25.200,00 z³
19.600,00 z³

62.000,00 z³
124.000,00 z³
124.000,00 z³
62.700,00 z³

24.010,00 z³
39.100,00 z³
26.130,00 z³
8.770,00 z³
5.150,00 z³

57.000,00 z³
1 1 4 . 000,00 z³
1 1 4 .000,00 z³
56.856,00 z³

22.000,00 z³
36.200,00 z³
23.900,00 z³
13.150,00 z³
4.260,00 z³

38.600,00 z³
77.200,00 z³
77.200,00 z³
77.200,00 z³
77.200,00 z³
77.200,00 z³
77.200,00 z³
77.200,00 z³
37.732,00 z³

63.700,00 z³
49.300,00 z³
46.250,00 z³
40.070,00 z³
33.900,00 z³
27.700,00 z³
21.560,00 z³
15.370,00 z³
9.190,00 z³
6.020,00 z³
3.020,00 z³
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293.176,00 z³
293.176,00 z³
240.000,00 z³
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6. Kredyt ze r. EFRWP w Warszawie na Budowê kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami w m. Rychwa³ Osiedle Pó³noc Po³udnie kwota 600.000,00 - umowa Nr 3 z dn. 23.7.03, okres
karencji 7 m-cy, okres sp³aty 3 lata.
w 2004 r.
w 2005 r.
w 2006 r.
7. Planowany kredyt na budowê Stacji wodoci¹gowej w
m. Rychwa³ (SAPARD), okres sp³aty 3 lata po otrzymaniu
rodków sp³ata w wysokoci 840.000,00 okres sp³aty 3 lata
w 2004 r.
w 2005 r.
w 2006 r.
w 2007 r.
w 2008 r.
8. Planowany kredyt w wysokoci 1.007.400,00 na Budowê
sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w m. Lubiny i Bia³a
Panieñska (SAPARD) i budowê sieci wodoci¹gowej w m.
Gliny w wysokoci 51.500,00 po otrzymaniu rodków z
SAPARD-u sp³ata w wysokoci 717.044JDO, okres sp³aty 3
lata
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
9. Planowany kredyt w kwocie 2.063.400,00 na Budowê
kanalizacji sanitarnej w m. Rychwa³ Osiedle - rodek
(SAPARD) i budowê kanalizacji sanitarnej Rychwa³
Po³udnie w wysokoci 60.000,00
2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
2014 r.
10. Planowany kredyt na budowê drogi: - Si¹szyce Rybie - Grochowy cz. I kwota 816.100,00 - Si¹szyce Rybie - Grochowy cz. II kwota 921.500,00 (SAPARD)
po otrzymaniu rodków sp³ata w wysokoci
1.224.183,00 - D¹broszyn - Grabowa - Jaroszewice
(rodki z Urzêdu Marsza³kowskiego) kwota 100 000,00
- Wardêzyn - Rozalin kwota 140.000,00

753.417,00 z³
706.217,00 z
611.817,00 z³
517.417,00 z³
423.017,00 z³
328.617,00 z³
234.217,00 z³
139.817,00 z³
45.417,00 z³

753.417,00 z³
706.217,00 z³
611.817,00 z³
517.417,00 z³
423.017,00 z³
328.617,00 z³
234.217,00 z³
139.817,00 z³
45.417,00 z³
0,00 z³

1.977.600,00 z³

1.224.183,00 z³

2.601.219,00 z³
5.553.864,00 z³
3.250.127,00 z³
2.257.091,00 z³
1.617.355,00 z³
1.096.063,00 z³
675.149,00 z³
503.549.00 z³
331.949,00 z³
160.349,00 z³
37.732,00 z³

5.553.864,00 z³
3.250.127,00 z³
2.257.091,00 z³
1.617.335,00 z³
1.096.063,00 z³
675.149,00 z³
503.549,00 z³
331.949,00 z³
160.349,00 z³
37.732,00 z³
0,00 z³

6.372.600,00 z³

2.781.227,00 z³
1.506.668,00 z³

47.200,00 z³
94.400,00 z³
94.400,00 z³
94.400,00 z³
94.400,00 z³
94.400,00 z³
94.400,00 z³
94.400,00 z³
45.417,00 z³

53.470,00 z³
56.740,00 z³
48.940 z³
41.390,00 z³
33.840,00 z³
26.290,00 z³
18.730,00 z³
11.180,00 z³
7.250,00 z³
3.630,00 z³

638.728,00 z³
797.069,00 z³
993.036,00 z³
639.736,00 z³
521.292,00 z³
420.914,00 z³
171.600,00 z³
171.600,00 z³
171.600,00 z³
122.617,00 z³
37.732,00 z³

339.050,00 z³
308,276,00 z³
236.216,00 z³
137.250,00 z³
94.760,00 z³
60.140,00 z³
40.290.00 z³
26.550,00 z³
16.440,00 z³
9.650,00 z³
3.020,00 z³
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

2004 r.
2005 r.
2006 r.
2007 r.
2008 r.
2009 r.
2010 r.
2011 r.
2012 r.
2013 r.
Razem:
W 2004 r.
W 2005 r.
W 2006 r.
W 2007 r.
W 2008 r.
W 2009 r.
W 2010 r.
W 2011 r.
W 2012 r.
W 2013 r.
W 2014 r.
Gmina nie posiada zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ i gwarancji.

WYKAZ INWESTYCJI UJÊTYCH W BUD¯ECIE NA 2004 R.
Dzia³
Rozdzia³
Paragraf
010
01010
6050
6052
6050
6050
6050
6052
600

Rolnictwo i ³owiectwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
-sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami i tranzytem w m.
Lubiny i Bia³a Panieñska
- sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami i tranzytem w
m. Lubiny i Bia³a Panieñska
- sieæ wodoci¹gowa w m. Gliny
- wodoci¹g w m. wiêcia
- doprowadzenie wody do Placu Targowego ul.
Sportowej i ul. Pi³karskiej
- rozbudowa stacji wodoci¹gowej w m. Rychwa³
- rozbudowa stacji wodoci¹gowej w m. Rychwa³
Transport i ³¹cznoæ

2.382.809,00
2.382.809,00
1.007.400,00

X
X

Przewid.
termin.
zakon.
inwestycji
X
X

2002

2004

Data rozp.
inwestycji

Finans.
w 2004.r.
z bud¿etu
751.565,00
751.565,00

Finans.w.2004.r
Sapard
1.557.044,00
1.557.044,00

Finans.
w 2004.r.
Urz. Marsza³k.
X
X

290.356,00

Wydatki do
poniesienia
w 2004 r.
Ogó³em
2.308.609,00
2.308.609,00
290.356,00.

2002

2004

90.000,00
20.000,00

2002
2003

2003
2004

51.500,00
20.000,00

51.500,00
20.000,00

17.000,00

2003

2004

17.000,00

17.000,00

2003
2003
X

2004
2004
X

372.709,00

1.248.09,00
3.092.521,.00

717.044,00

793.438,00

840.000,00
1.224.183,00

71.7.044,00

X

372.709,00
840.000,00
2.017.621.,00

Poz. 1834

6050

Nazwa inwestycji

Ogólny koszt
inwestycji

6050
6052
6050
6052
6050
6050
6050
6050

6050
6050
900
90001
6050
6052
6050
6050
90015
6050
6050
90095
6050
6050

4.442.521,.00

819.374.00

923.147.00

X

X

793.438,00

2003

2004

221.941,00

2003

2004

2003

2004

2003

2004

1.224.183,00

X

2.017.621.,00
1.737.621,.00
221.941,.00

594.183,00

594.183,.00

291.497,00

291.497,00
630.000,00

630.000,00

1.350.000,00
200.000,00
650.000,00

2003
2003

2004
2004

360.000,00

2004

2005

140.000,00

2003

2003

2004

2004

110.000,00
110.000,00
55.000,00
45.000,00
10.000,00
31.0000,00
31.0000,00

X
X
2004
2003
2004
X
X

X
X
2004
2004
2004
X
X

110.000,00
110.000,00
55.000,00
45.000,00
10.000,00
128.000,00
128.000,00

270.000,00

2003

2003

88.000,00

88.000,00

40.000,00

2004

2004

40.000,00

40.000,00

2.278.791,.00
2.118.791,00

X
X

X
X
2005

826.622,00
666.622,00
556.722,00

2.008.891.00

2003

60.000,00

2003

2003

60.000,00

60.000,00

49.900,00

2003

2003

49.900,00

49.900,00

25.000,00
15.000,00
10.000,00
135.000,00
95.000,00

X
2004
2004
X
2003

X
2004
2004
X
2004

25.000,00
15.000,00
10.000,00
135.000,00
95.000,00

40.000,00

2004

2004

40.000,00

2005

280.000,00

X
X

X
X

X
X

X
X

1.506.668,00
1.506.668,00

X
X

706.668,00

2.609.625,00

110.000,00
110.000,00
55.000,00
45.000,00
10.000,00
128.000,00
128.000,00

1.533.290,00
1.373.290,00
556.722,00
706.668,00

X

X

X

X

25.000,00
15.000,00
10.000,00
135.000,00
95.000,00
40.000,00

3.487.895,00

6.097.520,00

Poz. 1834

8.174.121,00

280.000,00
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750
75023
6050
6050
6050
80101
801

Drogi publiczne gminne
SAPARD
- budowa drogi gminnej Si¹szyce - Rybie Grochowy cz. l
- budowa drogi gminnej Si¹szyce - Rybie Grochowy cz.l
- budowa drogi gminnej Si¹szyce - Rybie Grochowy cz. II
- budowa drogi gminnej Si¹szyce - Rybie Grochowy cz. II
Urz¹d Marsza³kowski
- droga ul. Polna 600 m
- drogaotkowy - Wola Rychwalska
- droga D¹broszyn - Grabowa -Jaroszewice 3600
m
- modernizacja drogi gminnej Wardê¿yn -Rozalin o d³. 700 mb
- budowa chodnika w m.Rychwa³ na ul.
Tuliszkowskiej
Administracja publiczna
Urzêdy gmin
- komputeryzacja w U. Gm.
- modernizacja i urz¹dzenie archiwum
- zakup kserokopiarki
Owiata i wychowanie
Szko³y Podstawowe
- wymiana okien w Gimnazjum i Szkole
Podstawowej w Rychwale
- modernizacja kot³owni w Szkole Podstawowej w
Jaroszewicach
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
m. Rychwa³ Osiedle -rodek
- budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w
m. Rychwa³  Osiedle rodek
- kanalizacja sanitarna Po³udnie
- kanalizacja sanitarna i wodoci¹gowa w ulicy
Sportowej w Rychwale
Owietlenie ulic, placów i dróg
- owietlenie ul. Soko³ów
- owietlenia parkingu i placu w Grochowie
Pozosta³a dzia³alnoæ
- zakup gruntu zabudowanego (mleczarnia)
- wykup gruntu pod pasa¿ handlowy i
opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej
Razem

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

60016

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Poz. 1834
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Za³¹cznik Nr 6
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

WYKAZ INWESTYCJI UJÊTYCH W WIELOLETNIM PLANIE INWESTYCYJNYM
L.p.

1.

2.

3.

4.

5.

x

Nazwa programu
Dz. 010 Rozdz.01010 § 6050
Rozbudowa Stacji wodoci¹gowej w
m. Rychwa³
w tym:
- rodki z bud¿etu gminy
- rodki do pozyskania (SAPARD)
Dz. 010 Rozdz. 01010 § 6050
Sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami i
tranzytowa w m. Lubiny i Bia³a
Panieñska
w tym:
- rodki z bud¿etu gminy
- rodki do pozyskania (SAPARD)
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050
Budowa drogi gminnej
Si¹szyce  Rybie  Grochowy
Czêæ I
w tym:
- rodki z bud¿etu gminy
- rodki do pozyskania (SAPARD)
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050
Budowa drogi gminnej
Si¹szyce  Rybie  Grochowy
Czêæ II
w tym:
- rodki z bud¿etu gminy
- rodki do pozyskania (SAPARD)
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050
Budowa Kanalizacji
Sanitarnej z przykanalikami
w m. Rychwa³ Osiedle rodek
w tym:
- rodki z bud¿etu
- rodki do pozyskania (SAPARD)
- rodki z WFOiGW
Razem Wydatki

Okres
realizacji

Nak³ady
finansowe
ogó³em

2003-2005

1.248.409,00

35.700,00

1.212.709,00

0

408.409,00
840.000,00

35.700,00
0

372.709,00
840000,00

0

1.007.400,00

0

1.007.400,00

0

290.356,00
717.044,00

0
0

290.356,00
717.044,00

0

816.124,00

0

816.124,00

0

221.941,00
594.183,00

0
0

221.941,00
594.183,00

0

923.147,00

1.650,00

921.497,00

0

291.497,00
630.000,00

0
0

291.497,00
630.000,00

0
0

2.063.390,00

0

2.063.390,00

0

61.252,00
1.506.668,00
495.470,00
6.058.470,00

0
0
0
37.350,00

61.252,00
706.668,00
495.470,00
5.221.120,00

0
800.000,00
0
800.000,00

2003-2005

2003-2005

2003-2005

2003-2005

Z tego
2003

2004

2005

Za³¹cznik Nr 7
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW RODKÓW SPECJALNYCH RYCHWALIA NA 2004 R.
I. Stan rodków obrotowych na
pocz¹tek roku 2004
II. Przychody ogó³em

III. Wydatki
IV. Stan rodków na koniec roku
2004

495,00 z³
Dz. 900

R.75023

900

7523

§083
§092
4210
4300

Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Zakup materia³ów i us³ug
Zakup us³ug pozosta³ych

1.020,00 z³
1.000,00 z³
20,00 z³
1.505,00 z³
300,00 z³
10,00 z³

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Poz. 1834
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Za³¹cznik Nr 8
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

PLAN FINANSOWY RODKA SPECJALNEGO Z TYTU£U ZAJÊCIA PASA DROGOWEGO W 2004 R.
Przychody
1. Stan rodków na
2. Wp³ywy razem:
z tego:
- z tytu³u zamieszczonej reklamy
- za zajêcie pasa drogowego
Rozchody
1. Wydatki ogó³em:
z tego:
- na bie¿¹ce utrzymanie i remonty dróg
Stan rodków na koniec roku

3.000,00 z³
0,00 z³
3.000,00 z³
1.000,00 z³
2.000,00 z³
2.800,00 z³
2.800,00 z³
2.800,00 z³
200,00 z³

Za³¹cznik Nr 9
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004 R.
Treæ
Przychody
1. Stan rodków na pocz¹tek roku
2. Wp³ywy razem

Rozchody
1. Wydatki ogó³em:
Z tego

Dzia³

Rozdzia³

Paragraf

900
900

90011
90011

069
092

Wp³ywy od Wojewody
Odsetki

900

90011

4210

Zakup materia³ów i
wyposa¿enia

Stan rodków na koniec roku

Treæ paragrafu

Kwota w z³
25.000,00
17.400,00
7.600,00
7.400,00
200,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00

Za³¹cznik Nr 10
do Uchwa³y Nr XIV/95/04
Rady Miejskiej w Rychwale
z dnia 25 marca 2004 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJÊ ZADAÑ BIE¯¥CYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI I NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ W 2004 R.
DOCHODY
Dzia³
1
750

Rozdz.
2
75011

751
75101

§
3

Treæ
4

Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
2010 zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
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
2010 z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami

Plan na.2004
5
63.345,00
63.345,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

754

75414
2010

852

85213
2010
85214
2010
85216
2010
85219
2010
900

90015
2010

X

X

X
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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
ustawami
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acone 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
ustawami
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i
zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminom
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
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
ustawami
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych
z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie
ustawami
Ogó³em

Poz. 1834

400,00
400,00
400,00
521.200,00

15.400,00
15.400,00
362.900,00
362.900,00
36.900,00
36.900,00
106.000,00
106.000,00
56.980,00
56.980,00
56.980,00
643.225,00

WYDATKI
Dzia³ Rozdz.
1
2
750
75011

§
3

4010
4110
4120

751
75101

754

75414

852

4110
4120
4210
4300

4210

85213
4130
85214

85216
85219

3110
4110
3110
4010
4040
4110

Treæ
4

Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
wynagrodzenie osobowe pracowników
sk³adki na ubezpieczenie 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
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Obrona cywilna
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Pomoc spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acone za osoby pobieraj¹ce niektóre
wiadczenia z pomocy spo³ecznej
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i
zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

Plan na 2004 rok
5
63.345,00
63.345,00
52.929,00
9.120,00
1.296,00
1.300,00
1.300,00
72,00
10,00
800,00
418,00
400,00
400,00
400,00
521.200,00
15.400,00
15.400,00
362.900,00
329.300,00
33.600,00
36.900,00
36.900,00
106.000,00
80.603,00
7.000,00
15.935,00

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

900

X

90015
X

Poz. 1834
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4120 sk³adki na Fundusz Pracy
4440 Odpis na ZFS
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
4260 Zakup energii
X OGÓ£EM

2.146,00
316,00
56.980,00
56.980,00
56.980,00
643.225,00

PLAN DOCHODÓW NA 2004 ROK ZWI¥ZANYCH Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
Dzia³ Rozdz.
750
75011

Par.

235

Treæ
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dochody z bud¿etu pañstwa zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych
jednostkom samorz¹du terytorialnego
Razem:

Kwota
18.000.00
18.000.00
18.000.00
18.000.00

DOCHODY BUD¯ETU GMINY NA 2004 R.
1. Dochody w³asne
- wp³ywy z us³ug
- wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
- dochody z najmu
- ró¿ne dochody
- dochody z op³at za zezwolenia na sprzeda¿ alkoholu
- podatek od nieruchomoci
- podatek rolny
- podatek leny
- podatek od rodków transportowych
- wp³yw z karty podatkowej
- podatek od spadków i darowizn
- wp³yw z op³aty targowej
- podatek od czynnoci cywilno-prawnych
- odsetki
- wp³ywy z op³aty skarbowej
II. Udzia³ w podatkach
- podatek od osób fizycznych
III. Subwencje
- owiatowa
wyrównawcza
IV. Dotacje
- dotacje na zadania zlecone
V. rodki na dofinansowanie w³asnych rodki na dofinansowanie
w³asnych inwestycji samorz¹dów województw, pozyskane z innych
róde³
Razem

2.811.896,00
1.141.220,00
557.000,00
50.000,00
43.676,00
85.000,00
550.000,00
181.500,00
21.000,00
50.000,00
27.000,00
5.000,00
18.000,00
49.500,00
11.000,00
22.000,00
830.522,00
830.522,00
7.990.655,00
4.785.352,00
3.205.303,00
643.225,00
643.225,00
1.113.732,00
1.113.732,00
13.390.030,00
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ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2004 R.
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
X

Nazwa
Rolnictwo i £owiectwo
Transport i ³¹cznoæ
Handel
Gospodarka mieszkaniowa
Dzia³alnoæ us³ugowa
Administracja publiczna
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i
ochrony prawa
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci wydatki zwi¹zane z
ich poborem
Obs³uga d³ugu publicznego
Ró¿ne rozliczenia
Owiata i wychowanie
Ochrona zdrowia
Pomoc spo³eczna
Edukacyjna opieka Wychowawcza
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Kultura fizyczna i sport
Ogó³em:

Dochody
566.908,00

141.345,00

Wydatki
2.312.839,00
2.087.621,00
2.928,00
717.000,00
51.000,00
1.904.147,00

1.300,00

1.300,00

400,00

90.400,00

1.842.522,00

18.000,00

1.404.676,00

7.990.655,00
117.220,00
521.200,00

13.390.030,00

259.050,00
122.954,00
6.552.780,00
85.000,00
711.200,00
102.080,00
91.000,00
145.000,00
17.210.719,00

1835
UCHWA£A Nr XIV/96/04 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 25 marca 2004 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji na realizacjê zadania, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874,
Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz.
177) uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwa³a okrela:
1) tryb postêpowania o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ, w tym:
a) tryb sk³adania wniosków o udzielenie dotacji,
b) tryb przekazywania dotacji;
2) sposób rozliczania dotacji;
3) sposób kontroli wykonywania zleconego zadania;

4) wzór wniosku o udzielenie dotacji, umowy oraz sprawozdania z realizacji zleconego zadania.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) Burmistrzu - rozumie siê przez to Burmistrza Rychwa³a;
2) Gminie  rozumie siê przez to Gminê Rychwa³, jako
podmiot zlecaj¹cy zadanie i udzielaj¹cy dotacji;
3) podmiocie (wnioskodawcy)  rozumie siê przez to podmiot nie zaliczony do sektora finansów publicznych
i niedzia³aj¹cy w celu osi¹gniêcia zysku;
4) zadaniach  rozumie siê przez to inne ni¿ okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873)
zadania publiczne Gminy.
§3. Gmina zlecaj¹ca zadanie udziela dotacji na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadañ, stosownie do ustalonych priorytetów oraz w ramach posiadanych rodków
finansowych, w szczególnoci na zadania:
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1) zawarte w kierunkach dzia³añ Burmistrza w danym roku,
2) ujête w opracowywanych i wdra¿anych programach lokalnych, gospodarczych lub inwestycyjnych,
3) w zakresie oceny stanu, efektywnoci, a tak¿e koordynacji
niektórych dzia³añ.
ROZDZIA£ II
Tryb postêpowania o udzielenie dotacji
§4. Podmiot mo¿e z³o¿yæ do Burmistrza wniosek o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ, zwany dalej wnioskiem:
1) z w³asnej inicjatywy,
2) w odpowiedzi na og³oszenie, o którym mowa w §6.
§5. 1. Wniosek, sporz¹dzony na formularzu opracowanym przez Burmistrza, powinien zawieraæ w szczególnoci:
1) okrelenie wnioskodawcy, wraz z aktualnym wypisem
z rejestru, statutem oraz wykazem osób reprezentuj¹cych
wnioskodawcê na zewn¹trz oraz uprawnionych do dzia³ania w jego imieniu;
2) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania proponowanego do
realizacji;
3) termin i miejsce realizacji zadania;
4) dane dotycz¹ce zdolnoci realizacyjnej wnioskodawcy,
w tym:
a) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazuj¹cych na mo¿liwoæ wykonania zadania,
b) kalkulacjê kosztów zadania z wyszczególnieniem udzia³u
rodków finansowych:
-

w³asnych,

-

pochodz¹cych z bud¿etu pañstwa,

-

pochodz¹cych z bud¿etów innych jednostek samorz¹du terytorialnego,

-

pochodz¹cych od sponsorów,

-

z dotacji;

5) przewidywan¹ kalkulacjê dochodów oraz innych korzyci
w zwi¹zku z realizacj¹ zadania;
6) kwotê rodków z dotacji otrzymanych w bie¿¹cym i poprzednim roku;
7) wskazanie rachunku, na który maj¹ byæ przekazane rodki;
8) owiadczenie wnioskodawcy, ¿e nie zalega z p³atnociami
na rzecz podmiotów publicznoprawnych ani nie jest d³u¿nikiem innych podmiotów;
9) deklaracjê o zamiarze osi¹gania lub nie osi¹gania zysku
przy realizacji okrelonego zadania.
2. Burmistrz mo¿e uzale¿niæ rozpatrzenie wniosku od
z³o¿enia, w okrelonym przez siebie terminie, dodatkowych
informacji lub dokumentów, a zw³aszcza:

Poz. 1835

1) preliminarza kosztów bezporednich oraz kosztów obs³ugi
zadania, zwanych dalej kosztami porednimi;
2) szczegó³owego regulaminu lub programu przedsiêwziêcia;
3) sprawozdania finansowego i merytorycznego z dzia³alnoci wnioskodawcy za ubieg³y rok lub - w wypadku dotychczasowej krótszej dzia³alnoci - za dotychczasowy okres
dzia³alnoci.
§6. 1. Burmistrz og³asza, ze stosownym wyprzedzeniem,
informacjê o mo¿liwoci sk³adania wniosków.
2. Og³oszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawieraæ dane o:
1) rodzaju zadania;
2) wysokoci rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania;
3) trybie postêpowania o udzielanie dotacji na realizacjê
zadania;
4) terminach i warunkach realizacji zadania;
5) terminie sk³adania wniosków;
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru podmiotu.
3. Og³oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza siê
w Biuletynie Informacji Publicznej, a tak¿e w siedzibie organów Gminy w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie
og³oszeñ. Og³oszenie mo¿e tak¿e nast¹piæ w inny sposób
zapewniaj¹cy dostêp podmiotów zainteresowanych, w szczególnoci poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.
§7. Przy rozpatrywaniu wniosków uwzglêdnia siê w szczególnoci:
1) znaczenie zadania dla realizowanych kierunków i celów,
2) ocenê mo¿liwoci realizacji zadania przez podmiot, przy
uwzglêdnieniu podanych informacji,
3) innowacyjnoæ proponowanych rozwi¹zañ,
4) ocenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w relacji do zakresu rzeczowego
zadania, oraz udzia³ rzeczowych, kadrowych i finansowych
rodków w³asnych,
5) analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem rzetelnoci
i terminowoci ich realizacji oraz sposobu rozliczenia
otrzymanych na ten cel rodków,
6) wysokoæ rodków publicznych, które s¹ przeznaczone na
realizacjê zadania.
§8. 1. Burmistrz mo¿e wyznaczyæ dzia³aj¹ce w jego imieniu osoby upowa¿nione do przyjmowania sk³adanych wniosków oraz powo³aæ zespó³ osób opiniuj¹cych z³o¿one wnioski
w celu przed³o¿enia propozycji wyboru podmiotu, któremu
Gmina zaproponuje zlecenie zadania i udzielenie dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji.
2. W zespole osób opiniuj¹cych powinni uczestniczyæ
w szczególnoci:
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1) upowa¿nieni przedstawiciele Burmistrza b¹d w³aciwej
rzeczowo jednostki organizacyjnej Gminy,
2) przedstawiciel reprezentuj¹cy podmiot,
3) przewodnicz¹cy komisji rewizyjnej organu stanowi¹cego
Gminy.
3. Osoba uczestnicz¹ca w opiniowaniu, bêd¹ca przedstawicielem podmiotu, który z³o¿y³ wniosek, nie bierze udzia³u
w rozpatrywaniu wniosku tego podmiotu.
4. W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku Burmistrz przekazuje wniosek do uzupe³nienia w terminie
14 dni.

ROZDZIA£ III
Sposób rozliczania dotacji
§11. 1. Je¿eli przy realizacji zadania zostan¹ osi¹gniête
dochody nieprzewidziane w umowie, podmiot jest obowi¹zany do powiadomienia Burmistrza i przedstawienia propozycji
ich zagospodarowania.
2. Po rozpatrzeniu propozycji podmiotu strony mog¹,
w formie aneksu do umowy, rozszerzyæ zakres rzeczowy
realizowanego zadania albo odpowiednio zmniejszyæ kwotê
dotacji.

§9. W terminie do 30 dni po up³ywie terminu do sk³adania
wniosków Burmistrz informuje podmioty sk³adaj¹ce wnioski
oraz podaje do publicznej wiadomoci informacjê w sprawie
akceptacji okrelonych wniosków.

§12. 1. Podmiot mo¿e przeznaczyæ na koszty porednie
nie wiêcej ni¿ 10% kosztów bezporednich, zwi¹zanych
z realizacj¹ zadania, w tym wynagrodzeñ osób obs³uguj¹cych
te zadania. Wysokoæ kosztów porednich pokrywanych
z dotacji ustala siê, po ich szczegó³owej analizie, w drodze
negocjacji przed pod podpisaniem umowy, z uwzglêdnieniem
rodzaju i specyfiki zadania.

§10. 1 Wniosek zaakceptowany przez Burmistrza stanowi podstawê do zawarcia umowy o udzielenie dotacji na
realizacjê zadania, zwanej dalej umow¹.

2. Koszty zwi¹zane z obs³ug¹ umów przeznaczone na
pokrycie kosztów obs³ugi banku, z którym Burmistrz zawar³
stosowne porozumienie, ustala siê w drodze negocjacji.

5. Nieuzupe³nienie wniosku w wyznaczonym terminie
powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

2. Umowa powinna zawieraæ w szczególnoci:
1) szczegó³owy opis zadania i terminy jego realizacji;
2) kwotê dotacji oraz tryb przekazywania rodków z uwzglêdnieniem §13 i §14;
3) klauzulê o niedopuszczalnoci przenoszenia praw i obowi¹zków strony na osoby trzecie;
4) zobowi¹zanie wnioskodawcy do wykorzystania rodków
z dop³at wy³¹cznie na cele okrelone w umowie;
5) okrelenie warunków zmiany zakresu rzeczowego zadania
w trakcie obowi¹zywania umowy;
6) zobowi¹zanie wnioskodawcy do prowadzenia dokumentacji okrelonej w przepisach prawa oraz wyodrêbnionej
ewidencji ksiêgowej rodków z dotacji;

§13. Dotacje s¹ przekazywane na rachunek bankowy podmiotu w terminach zapewniaj¹cych finansowanie zobowi¹zañ
wynikaj¹cych z realizacji zadania, a w przypadku inwestycji 
po przedstawieniu zaakceptowanych przez podmiot faktur lub
rachunków.
§14. Podmiot jest obowi¹zany do przedstawienia Burmistrzowi merytoryczno  finansowego sprawozdania z wykonania zadania, w tym:
1) kwartalnego - w terminie do 15-dnia miesi¹ca po up³ywie
ka¿dego kwarta³u obowi¹zywania umowy oraz rocznego
 w terminie do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego, je¿eli
w umowie ustalono, ¿e dotacja przekazywana jest
w ratach (transzach) miesiêcznych lub kwartalnych;

7) okrelenie sposobu zagospodarowania dochodów osi¹gniêtych przez wnioskodawcê przy realizacji zadania,
z uwzglêdnieniem §11;

2) koñcowego - w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia
zadania, a w przypadku inwestycji  w terminie 50 dni, nie
póniej jednak ni¿ do dnia 20 grudnia roku bud¿etowego,
je¿eli w umowie ustalono, ¿e dotacja przekazywana jest
jednorazowo.

8) okrelenie sk³adników kalkulacji kosztów porednich
z uwzglêdnieniem §12;

§15. Sprawozdanie sporz¹dzone na formularzu opracowanym przez Burmistrza powinno zawieraæ:

9) zobowi¹zanie wnioskodawcy do poddania siê kontroli
realizowanej przez organ udzielaj¹cy dofinansowania na
zasadach okrelonych w rozdziale 4;
10) zobowi¹zanie wnioskodawcy do przed³o¿enia w okrelonych terminach i zakresie rozliczenia zadania oraz do
zwrotu rodków z dop³at w przypadku niewykonania zadania w czêci lub w ca³oci albo wykorzystania tych
rodków niezgodnie z przeznaczeniem, z uwzglêdnieniem
§14-§16;
11) klauzulê o mo¿liwociach jej rozwi¹zania.
3. Zakres rzeczowy zadania okrelony w umowie strony
mog¹ w uzasadnionych przypadkach zmieniæ aneksem do
umowy.

1) informacje o przebiegu realizacji zadania,
2) szczegó³owe rozliczenie finansowe,
3) zestawienie dowodów ksiêgowych,
4) uwierzytelnione kopie dowodów ksiêgowych,
5) owiadczenie o wydatkowaniu dotacji zgodnie z ustaw¹
o zamówieniach publicznych,
6) inne istotne informacje o realizacji zadania.
§16. 1. W przypadku niewykonania lub czêciowego niewykonania zadania dotacja podlega zwrotowi na rachunek
bud¿etu Gminy w czêci proporcjonalnej do stopnia niewyko-
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nania umowy w terminach okrelonych w ust. 1, a w przypadku inwestycji - podlegaj¹ ca³kowitemu zwrotowi.
2. Niewykorzystana dotacja podlega zwrotowi na rachunek bud¿etu Gminy w terminie 7 dni od dnia zakoñczenia
finansowania zobowi¹zañ zwi¹zanych z realizacj¹ zadania,
a w przypadku inwestycji - nie póniej ni¿ w terminie 50 dni
od daty odbioru koñcowego inwestycji.
3. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem,
podlegaj¹ zwrotowi na rachunek bud¿etu Gminy nie póniej
ni¿ do dnia 28 lutego nastêpnego roku wraz z odsetkami
w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych liczonymi od daty stwierdzenia wykorzystania rodków niezgodnie z przeznaczeniem.
4. Podmiot, który wykorzysta dotacjê niezgodnie z przeznaczeniem, nie mo¿e otrzymaæ dotacji na realizacjê zadania
przez kolejne trzy lata.

3. Podmiot jest zobowi¹zany, na ¿¹danie upowa¿nionych
przedstawicieli Burmistrza, do udzielenia ustnych lub pisemnych wyjanieñ oraz informacji oraz udostêpnienia dokumentów niezbêdnych do przeprowadzenia kontroli.
4. Ustalenia kontroli przedstawione s¹ w protokole kontroli, a ocena realizacji zadania przedstawiana jest w wyst¹pieniu pokontrolnym.
5. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci wyst¹pienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze
wskazaniem sposobu ich usuniêcia.
6. Podmiot w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceñ zawiadamia Burmistrza o ich wykonaniu albo
przyczynach ich niewykonania.
ROZDZIA£ V
Przepisy koñcowe

ROZDZIA£ IV
Sposób kontroli wykonywania zleconego zadania

§18. Do wniosków z³o¿onych i nie rozpatrzonych przed
dniem wejcia w ¿ycie uchwa³y, stosuje siê przepisy niniejszej
uchwa³y.

§17. 1. Burmistrz jest uprawniony do przeprowadzania
kontroli i oceny realizacji zadania.

§19. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§20. Traci moc dotychczasowa uchwa³a w sprawie zasad
udzielania dotacji.

2. Kontroli podlega w szczególnoci:
1) przebieg i sposób realizacji zadania

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

2) wykorzystanie dotacji,
3) sposób prowadzenia dokumentacji ksiêgowej,
4) prawid³owoæ rozliczeñ.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Rychwale
() Jadwiga Pietruszak

1836
UCHWA£A NR XVI/114/2004 RADY GMINY KOBYLA GÓRA
z dnia 13 kwietnia 2003 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra
Na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717) w zwi¹zku z art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz.139 ze zmianami) oraz art. 18 ust.
2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), Rada Gminy
Kobyla Góra uchwala co nastêpuje:

CZÊÆ A.
Postanowienia ogólne
§1. 1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra.
2. Obszar planu, obejmuj¹cy granice administracyjne
Gminy Kobyla Góra zosta³ okrelony uchwa³¹ Nr XLV/299/
2002 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 maja 2002 r.
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w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla
Góra.
§2. 1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ niniejszy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobyla Góra,
stanowi¹cy przepis gminny;
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê,
o ile z treci przepisu nie wynika inaczej;
3) rysunkach planu - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
graficzne, oznaczone na mapach:
a) sytuacyjno-wysokociowej w skali 1:10.000, bêd¹cej
integralnym za³¹cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwa³y,
b) ewidencyjnych w skali 1:10.000 dla 13 so³ectw, bêd¹cej
integralnymi za³¹cznikami Nr 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7;
2.8; 2.9; 2.10; 2.11; 2.12; 2.13; 2.14 do niniejszej uchwa³y,
c) ewidencyjnej w skali 1:5.000, bêd¹cej integralnym
za³¹cznikiem Nr 2.1 do niniejszej uchwa³y,
4) obszarze - nale¿y przez to rozumieæ obszar objêty niniejszym planem, w granicach przedstawionych na rysunkach planu;
5) jednostce strukturalnej - nale¿y przez to rozumieæ obszary:
a) obrêbów wiejskich wyznaczonych granicami na rysunku planu oraz w tekcie niniejszej uchwa³y pe³nymi
nazwami oraz symbolami literowymi od A do O,
b) pozosta³ych terenów gminy obejmuj¹cych du¿e kompleksy lene w tym lasów pañstwowych, tereny ³¹k
i pastwisk oraz stawów;
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ wydzielon¹
liniami rozgraniczaj¹cymi jednostkê ustaleñ planu, oznaczon¹ numerem i symbolem literowym, dla której ustalono przepisy szczegó³owe;
7) przeznaczeniu podstawowym  nale¿y przez to rozumieæ
okrelony w planie rodzaj przeznaczenia, które obejmuje
nie mniej ni¿ 60% powierzchni u¿ytkowej budynków zlokalizowanych na poszczególnych dzia³kach w danym terenie (chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe planu stanowi¹ inaczej);
8) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym - nale¿y przez to rozumieæ
okrelone w uchwale rodzaje przeznaczenia, inne ni¿ podstawowe, które uzupe³niaj¹ przeznaczenie podstawowe;
9) powierzchni biologicznie czynnej - nale¿y przez to rozumieæ powierzchniê biologicznie czynn¹ okrelon¹ w Rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z dnia
15 czerwca 2002 r. poz. 690). Wielkoæ procentowa powierzchni biologicznie czynnej okrelona w szczegó³owych warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
(Rozdzia³ VIII) dotyczy ³¹cznej powierzchni wszystkich
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s¹siednich dzia³ek posiadanych przez jednego inwestora
i maj¹cych tê sam¹ funkcjê okrelon¹ w planie;
10) us³ugach komercyjnych  nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
ogólnie dostêpne, s³u¿¹ce zaspokajaniu popytu ludnoci
na wszelkiego rodzaju towary i us³ugi, nastawione na
przynoszenie dochodu (nastawione na zysk) i nie finansowane w ca³oci lub czêci z bud¿etu samorz¹dowego lub
bud¿etu pañstwa, s¹ to m.in. us³ugi z zakresu handlu
(hurtowego i detalicznego), finansowe, gastronomii, komunikacyjne (np. stacje paliw, stacje obs³ugi pojazdów
itp.) turystyczne (np. hotele, motele, zajazdy, orodki
wczasowe, orodki sportowe w tym np. korty tenisowe);
11) us³ugach publicznych  nale¿y przez to rozumieæ wszystkie inne us³ugi ogólnie dostêpne, s³u¿¹ce zaspokajaniu
popytu ludnoci na wszelkiego rodzaju towary i us³ugi, nie
bêd¹ce us³ugami komercyjnymi, s¹ to m.in. us³ugi
z zakresu nauki i owiaty, kultury, zdrowia i opieki spo³ecznej, administracji publicznej, kultu religijnego, ³¹cznoci,
ale równie¿ sportu i turystyki, gdy s¹ finansowane
z bud¿ety samorz¹dowego.
12) terenach zabudowy mieszkaniowej mieszanej  nale¿y
przez to rozumieæ tereny, na których istnieje mo¿liwoæ
przeznaczenia dzia³ki budowlanej pod zabudowê mieszkaniow¹ jedno lub wielorodzinn¹ i pod us³ugi komercyjne
lub publiczne, istnieje równie¿ mo¿liwoæ przeznaczenia
dzia³ki budowlanej tylko pod zabudowê mieszkaniow¹
jedno lub wielorodzinn¹ a tak¿e istnieje mo¿liwoæ przeznaczenia dzia³ki budowlanej tylko pod us³ugi komercyjne
lub publiczne;
13) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê zabudowy z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi, za wyj¹tkiem stacji transformatorowych;
14) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy  nale¿y przez to rozumieæ
liniê zabudowy, w której znajduje siê p³aszczyzna lica
budynku, z zakazem przekroczenia jej obiektami kubaturowymi, ustalenia planu dotycz¹ce obowi¹zuj¹cej linii zabudowy uznaje siê za spe³nione, je¿eli co najmniej 70%
powierzchni frontowej elewacji budynku znajduje siê przy
linii budynku i le¿y w p³aszczynie pionowej wyznaczonej
przez tê liniê.
§3. 1. Celem regulacji zawartych w ustaleniach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla
Góra jest podniesienie warunków ¿ycia mieszkañców poprzez:
1) tworzenie warunków dla dzia³alnoci lokalizacyjnej umo¿liwiaj¹cej przestrzenny rozwój gminy z uwzglêdnieniem
rozwoju zrównowa¿onego;
2) ochronê wartoci rodowiska przyrodniczego i krajobrazowego gminy oraz dziedzictwa historyczno-kulturowego
z uwzglêdnieniem rozwoju funkcji rekreacyjno - turystycznej;
3) poprawê ³adu przestrzennego; przy minimalizacji sytuacji
kolizyjnych, wynikaj¹cych z przeznaczenia terenów dla
ró¿nych funkcji.
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CZÊÆ B
Ustalenia planu
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§4. 1. Dla obszaru, o których mowa w §1 plan ustala:
1) terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania a tak¿e
inne ustalenia, zawarte na rysunku planu;
2) granice i zasady zagospodarowania terenów i obiektów
podlegaj¹cych ochronie;
3) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej
i komunikacji;
4) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki;
5) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym
standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzenia terenu
okrelaj¹ce formê i gabaryty obiektów i linie zabudowy;
6) szczególne warunki zagospodarowania terenów.
2. Ustalenia planu okrelone s¹ w treci niniejszej uchwa³y oraz na rysunkach planu.
§5. 1. Obszar gminy podzielono na 14 jednostek strukturalnych obejmuj¹cych obrêby wiejskie w granicach oznaczonych na rysunkach planu, (nie zawsze pokrywaj¹ce siê
z granicami administracyjnymi so³ectw, natomiast pokrywaj¹ce siê z granicami wybranych obrêbów geodezyjnych
w poszczególnych wsiach), stanowi¹cych linie rozgraniczaj¹ce jednostek strukturalnych, oraz symbolem literowym:
1) obrêb wiejski A  wie Kobyla Góra
(za³¹cznik graficzny nr 2.1),
2) obrêb wiejski B  wie Mostki
(za³¹cznik graficzny nr 2.2),
3) obrêb wiejski C  wie Ignaców
(za³¹cznik graficzny nr 2.3),
4) obrêb wiejski D  wie Parzynów
(za³¹cznik graficzny nr 2.4),
5) obrêb wiejski E  wie Marcinki
(za³¹cznik graficzny nr 2.5),
6) obrêb wiejski F  wie Ba³dowice
(za³¹cznik graficzny nr 2.6),
7) obrêb wiejski G  wie Pisarzowice
(za³¹cznik graficzny nr 2.7),
8) obrêb wiejski H  wie M¹koszyce
(za³¹cznik graficzny nr 2.8),
9) obrêb wiejski J  wie Rybin
(za³¹cznik graficzny nr 2.9),
10) obrêb wiejskiK  wie Ligota
(za³¹cznik graficzny nr 2.10),
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11) obrêb wiejskiL  wie Zmylona Ligocka
(za³¹cznik graficzny nr 2.11),
12) obrêb wiejskiM  wie Kunica Mylniewska
(za³¹cznik graficzny nr 2.12),
13) obrêb wiejskiN  wie Mylniew
(za³¹cznik graficzny nr 2.13),
14) obrêb wiejskiO  wie Bierzów
(za³¹cznik graficzny nr 2.14),
dla których pokazano ustalenia graficzne na mapach ewidencyjnych w skali 1:10.000 (za³¹czniki graficzne Nr od 2.2 do
2.14) i na mapie ewidencyjnej w skali 1:5.000 (za³¹cznik
graficzny Nr 2.1) oraz jednostkê strukturaln¹, która nie posiada oznaczenia symbolem literowym, jest okrelona w sposób
graficzny tylko na za³¹czniku Nr 1 w skali 1:10.000, w sk³ad
której wchodz¹ tereny lene, tereny rolne, tereny wód stoj¹cych i innego istniej¹cego zagospodarowania przewidzianego
do adaptacji, nie objête granicami jednostek strukturalnych
okrelonych symbolami od A do O.
2. Jednostki strukturalne podzielono na tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczone:
1) symbolem liczbowym oznaczaj¹cym kolejny numer terenów o tym samym przeznaczeniu, po³o¿ony w tej samej
jednostce strukturalnej  dotyczy tylko wiêcej ni¿ jednego
terenu i nie dotyczy terenów: lenych (ZL), dolesieñ (DZL),
rolnych (RM i RP), wód stoj¹cych (WSs), rozproszonej
zabudowy zagrodowej (MR) i terenu wszystkich wyznaczonych w planie dróg (KU);
2) symbolem literowym oznaczaj¹cym podstawowe przeznaczenie terenu.
§6. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunkach
planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:
1) granice obszaru objêtego ustaleniami planu  granica
administracyjne gminy Kobyla Góra,
2) granice obrêbów wiejskich  linie rozgraniczaj¹ce jednostek strukturalnych,
3) granice administracyjne so³ectw,
4) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania, w tym linie rozgraniczaj¹ce dróg,
5) linie rozgraniczaj¹ce projektowanej trasy ekspresowej
S-8 do ucilenia w projekcie budowlanym,
6) obejcie Kobylej Góry: Ostrzeszów  Olszyna  Ignaców 
Marcinki  S³upia,
7) linie rozgraniczaj¹ce dróg dojazdowych w terenach nowej
zabudowy mieszkaniowej do ucilenia w wstêpnym projekcie podzia³u dzia³ki (wyznaczone na rys. Nr 2.1),
8) obowi¹zuj¹ce linie zabudowy (wyznaczone na rys. Nr 2.1),
9) przeznaczenie terenów,
10) konserwatorskie strefy obserwacji archeologicznej,
11) strefy konserwatorskiej ochrony uk³adu przestrzennego
B,
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12) strefy konserwatorskiej ochrony ekspozycji zespo³ów
i obiektów E,
13) pomniki przyrody o¿ywionej,
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5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone tylko na rysunkach planu Nr 2.1 i 1:10.000 symbolem
MNn,
6) tereny zabudowy mieszkaniowej pensjonatowej oznaczone na rysunkach planu symbolem MP,

14) u¿ytek ekologiczny,
15) rzeki, cieki i rowy melioracyjne,
16) obszary zagro¿enia wylewami rzek i cieków,
17) zasiêg terenów zmeliorowanych,
18) gazoci¹gi przesy³owe wysokiego cinienia wraz ze strefami ochronnymi,
19) lasy glebochronne,
20) lasy nasienne,
21) granice obszaru udokumentowanych zasobów wód podziemnych,
22) granice obszaru zlewni chronionej,

7) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oznaczone na rysunkach planu symbolem MMR,
8) tereny zabudowy mieszkaniowej zagrodowej oznaczone
na rysunkach planu symbolem MR,
9) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/ lub
zabudowy letniskowej oznaczone na rysunkach planu
symbolem MML,
10) tereny zabudowy letniskowej oznaczone na rysunkach
planu symbolem ML,
11) tereny us³ug publicznych oznaczone na rysunkach planu
symbolem UP oraz z ucileniem przeznaczenia pod:

23) granice porednich, zewnêtrznych stref ochrony ujêæ wody
(Olszyce i Ligota),

a) us³ugi owiaty oznaczone na rysunkach planu symbolem UPo,

24) granica obszaru chronionego krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska,

b) us³ugi zdrowia i ochrony socjalnej oznaczone na rysunkach planu symbolem UPz,

25) krawêdzie obni¿eñ dolinnych wzd³u¿ rzek i cieków,

c) us³ugi kultu religijnego oznaczone na rysunkach planu
symbolem UPr,

26) szczyt Kobyla Góra  punkt widokowy,
27) wie¿e przekanikowe telefonii komórkowej,
28) tereny, dla których ustala siê stawkê wzrostu wartoci
nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu na 0% (wyznaczone na rysunkach od Nr 2.1 do Nr 2.14),
29) tereny, dla których ustala siê stawkê wzrostu wartoci
nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu na 5% (wyznaczone na rysunkach od Nr 2.1 do Nr 2.14),
30) tereny, dla których ustala siê stawkê wzrostu wartoci
nieruchomoci w wyniku uchwalenia planu na 20% (wyznaczone na rysunkach od Nr 2.1 do Nr 2.14).
ROZDZIA£ II
Przeznaczenie terenów
§7. 1. Na obszarze objêtym niniejsz¹ uchwa³¹ plan wyodrêbnia tereny, bêd¹ce przedmiotem przepisów ogólnych
i szczegó³owych, oznaczone na rysunku planu symbolami, dla
których ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie
terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej mieszanej oznaczone na
rysunkach planu symbolem MM,
2) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oznaczone na rysunkach planu symbolem MW,
3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub jednorodzinnej komunalnej oznaczone na rysunkach planu
symbolem MWn,
4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunkach planu symbolem MN,

d) us³ugi sportu i rekreacji oznaczone na rysunkach planu
symbolem UPs,
e) us³ugi inne  remizy OSP oznaczone na rysunkach
planu symbolem UPi,
f) us³ugi turystyki oznaczone na rysunkach planu symbolem UPt,
g) us³ugi ³¹cznoci oznaczone na rysunkach planu symbolem UPp,
12) tereny us³ug komercyjnych oznaczone na rysunkach planu
symbolem UC oraz z ucileniem przeznaczenia pod:
a) us³ugi turystyki oznaczone na rysunkach planu symbolem UCt,
b) us³ugi komunikacji oznaczone na rysunkach planu
symbolem UCk,
c) us³ug handlu oznaczone na rysunkach planu symbolem Uch;
13) tereny dzia³alnoci produkcyjnej o wysokiej i redniej
intensywnoci zagospodarowania, oznaczone na rysunkach planu symbolem PPw,
14) tereny dzia³alnoci produkcyjnej o niskiej intensywnoci
zagospodarowania, oznaczone na rysunkach planu symbolem PPn,
15) tereny sk³adowania i magazynowania, oznaczone na rysunkach planu symbolem PS,
16) tereny urz¹dzeñ transportu samochodowego, oznaczone
na rysunkach planu symbolem KS,
17) tereny rolne oznaczone na rysunkach planu symbolem
RM,
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18) tereny rolne bez prawa zabudowy oznaczone na rysunkach planu symbolem RP,

2. Strefami konserwatorskiej ochrony uk³adu przestrzennego B objêto:

19) tereny urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki rolnej oznaczone na
rysunkach planu symbolem RU,

1) za³o¿enie historycznego centrum wsi Kobyla Góra,
której granice okrelono na rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi nr 1 i 2.1 do niniejszej
uchwa³y planu,

20) tereny urz¹dzeñ obs³ugi gospodarki lenej oznaczone na
rysunkach planu symbolem RUL,
21) tereny eksploatacji powierzchniowej oznaczone na rysunkach planu symbolem PE,
22) tereny zieleni parkowej oznaczone na rysunkach planu
symbolem ZP,
23) tereny cmentarzy czynnych oznaczone na rysunkach planu symbolem ZCc,
24) tereny cmentarzy zamkniêtych oznaczone na rysunkach
planu symbolem ZCn,
25) tereny ogrodów dzia³kowych oznaczonych na rysunkach
planu symbolem ZD,
26) tereny lene oznaczone na rysunkach planu symbolem ZL,
27) tereny dolesieñ oznaczone na rysunkach planu symbolem
DZL,
28) tereny wód ródl¹dowych stoj¹cych oznaczone na rysunkach planu symbolem WSs,
29) tereny urz¹dzeñ gazownictwa oznaczone na rysunkach
planu symbolem TG,
30) tereny urz¹dzeñ odprowadzania i oczyszczania cieków
oznaczone na rysunkach planu symbolem TK,
31) tereny urz¹dzeñ gospodarki wodnej oznaczone na rysunkach planu symbolem TW,
32) tereny sk³adowiska odpadów sta³ych TO.
§8. 1. Plan wyznacza Tereny dróg - KU z podstawowym
przeznaczeniem pod drogi i urz¹dzenia zwi¹zane z ich obs³ug¹, oznaczone na rysunkach planu symbolami literowymi:
- KUp - droga ekspresowa (S-8) S,
- KUg - droga g³ówna G,
- KUz - drogi zbiorcze Z,
- KUl - drogi lokalne L,
- KUd - drogi dojazdowe D dla których szczegó³owe
ustalenia okrelono w czêci D  Rozdzia³ XI.
ROZDZIA£ III
Ustalenia konserwatorskie w zakresie dóbr kultury
§9. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
dóbr kultury i krajobrazu kulturowego:
1. W celu ochrony walorów krajobrazu kulturowego plan
wyznacza strefy:
1) konserwatorskiej ochrony uk³adu przestrzennego B,
2) konserwatorskiej ochrony ekspozycji zespo³ów i obiektów E.

2) za³o¿enie dworskie z prze³omu XIX i XX w. z parkiem
we wsi Mylniew, której granice okrelono na rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi nr 1
i 2.13 do niniejszej uchwa³y planu
3) za³o¿enie dworskie z 4 æw. XIX w. z parkiem we wsi
Pisarzowice, której granice okrelono na rysunkach
planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi nr1 i 2.7 do
niniejszej uchwa³y planu,
4) zespó³ kocio³a parafialnego p.w. w. Miko³aja z plebani¹, budynkiem gospodarczym i cmentarzem parafialnym we wsi Parzynów, której granice okrelono na
rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi
nr 1 i 2.4 do niniejszej uchwa³y planu,
5) zespó³ kocio³a parafialnego p.w. Najwiêtszego Serca
Jezusowego - koció³ z plebani¹ i domem katolickim
we wsi M¹koszyce, której granice okrelono na rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi nr 1
i 2.8 do niniejszej uchwa³y planu.
3. Strefami konserwatorskiej ochrony ekspozycji zespo³ów
i obiektów E objêto:
1) teren wokó³ za³o¿enia dworskiego z prze³omu XIX i XX
w. z parkiem we wsi Mylniew, której granice okrelono na rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi nr 1, 2.1 i 2.13 do niniejszej uchwa³y planu,
2) teren wokó³ kocio³a filialnego p.w. w. Trójcy
z 1903 r. we wsi Marcinki, której granice okrelono na
rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi
nr 1 i 2.5 do niniejszej uchwa³y planu,
3) teren wokó³ kocio³a parafialnego p.w. w. Miko³aja
z 1781 r. we wsi Parzynów, której granice okrelono na
rysunkach planu, bêd¹cych za³¹cznikami graficznymi
nr 1 i 2.4 do niniejszej uchwa³y planu,
4. W granicach stref B, o których mowa w ust. 2 plan ustala
adaptacjê za³o¿eñ przestrzennych z obowi¹zkiem uzgadniania wszystkich dzia³añ projektowo  realizacyjnych, na
etapie decyzji administracyjnych, z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w³aciwym dla gminy Kobyla Góra.
5. W granicach strefy B w Kobylej Górze, o której mowa
w ust. 2 pkt 1, plan ustala:
1) utrzymanie rozplanowania przestrzennego centrum
Kobylej Góry,
2) zachowanie ulic w ich dotychczasowym przebiegu
oraz liniach rozgraniczaj¹cych,
3) zachowanie istniej¹cej parcelacji (podzia³u na dzia³ki
budowlane),
4) utrzymanie pierzeiowej zabudowy rynku i ulic,
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5) utrzymanie mieszkalno-us³ugowego charakteru centrum wsi,
6) ochrona przed lokalizowaniem obiektów typowych
i tymczasowych,
7) wznoszenie jednorodnych ogrodzeñ dzia³ek wzd³u¿
ka¿dej z ulic (jednakowa wysokoæ i u¿yte materia³y).
6. W granicach strefy B w Mylniewie i Pisarzowicach,
o której mowa w ust.2 pkt 2 i 3, plan ustala:
1) obowi¹zek adaptacji uk³adu kompozycyjnego za³o¿enia z uwzglêdnieniem historycznych podzia³ów przestrzennych na: teren parku przydworskiego, podwórza gospodarcze: inwentarskie i magazynowe, koloniê mieszkaln¹ oraz dawny teren przypa³acowy,
2) obowi¹zek adaptacji istniej¹cych budynków o wartoci
historycznej, po uzgodnieniu warunków adaptacji
z WZK,
3) w przypadku realizacji nowych obiektów kubaturowych, przebudowy lub rozbudowy budynków istniej¹cych, obowi¹zek dostosowania architektury budynków, w tym detalu architektonicznego i tradycyjnych
materia³ów wykoñczeniowych do istniej¹cej zabudowy o wartociach historycznych,
4) zakaz zmiany zasadniczych proporcji wysokociowych
kszta³tuj¹cych sylwetê przestrzenn¹ zespo³ów podworskich,
5) obowi¹zek uzgodnienia z WKZ wszelkich nowych uk³adów komunikacyjnych, w tym tak¿e komunikacji ko³owej wewnêtrznej, ingeruj¹cej w istniej¹cy uk³ad rozplanowania za³o¿enia,
6) obowi¹zek ochrony istniej¹cego drzewostanu w parku,
z obowi¹zkiem uzgadniania z WKZ i Wojewódzkim
Konserwatorem Przyrody planowanych niezbêdnych
wycinek i dzia³añ pielêgnacyjnych.
7. W granicach strefy B w Parzynowie i M¹koszycach,
o której mowa w ust. 2 pkt 4 i 5 plan ustala:
1) obowi¹zek adaptacji uk³adu kompozycyjnego za³o¿enia z uwzglêdnieniem historycznych podzia³ów przestrzennych na terenie zespo³ów,
2) obowi¹zek adaptacji istniej¹cych budynków o wartoci
historycznej, po uzgodnieniu warunków adaptacji
z WZK,
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6) obowi¹zek ochrony istniej¹cego drzewostanu na terenie zespo³ów, z obowi¹zkiem uzgadniania z WKZ planowanych niezbêdnych wycinek i dzia³añ pielêgnacyjnych.
8. W granicach stref E, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2
i 3, plan ustala:
1) eksponowanie sylwet obiektów historycznych z zachowaniem osi widokowych oraz dba³oæ o bezporednie
s¹siedztwo obiektów,
2) nowa zabudowa oraz istniej¹ce obiekty wymieniane
w obrêbie strefy powinny posiadaæ zewnêtrzne cechy
architektury regionalnej (detal architektoniczny i wykorzystanie rodzimych materia³ów budowlanych) i byæ
wkomponowane w otaczaj¹cy krajobraz,
3) wysokoæ zabudowy ustala siê na dwie kondygnacje,
przy czym druga kondygnacja powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe lub nieu¿ytkowe, wyj¹tek stanowi
budowa nowego domu pomocy spo³ecznej w Mylniewie na terenie 2UPz, gdzie dopuszcza siê wysokoæ
budynku trzy kondygnacje w tym poddasze u¿ytkowe,
4) po³o¿enie nacisku na aran¿acjê przestrzeni biologicznie czynnej dzia³ek z uwzglêdnieniem nasadzeñ zieleni
wysokiej i rednio-wysokiej,
5) na etapie decyzji administracyjnych obowi¹zek uzgadniania projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.
§10. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
archeologicznej:
1. W celu ochrony archeologicznych dóbr kulturowych plan
wyznacza strefy ochrony archeologicznej.
2. Orientacyjne granice stref ochrony archeologicznej, wymienione w ust. 1, okrelono na rysunku planu, bêd¹cym
za³¹cznikiem graficznym nr 1 do niniejszej uchwa³y planu.
3. W granicach stref ochrony archeologicznej plan ustala:
1) obowi¹zek uzgadniania, na etapie decyzji administracyjnych, z WKZ, wszelkich planowanych inwestycji
(kubaturowych, drogowych, zwi¹zanych z uzbrojeniem
terenu, eksploatacj¹ kruszywa i innych zwi¹zanych
z robotami ziemnymi, naruszaj¹cymi strukturê gruntu
poni¿ej warstwy ornej, tj. g³êbiej ni¿ na 30cm w g³¹b
gruntu),
2) wszelkie zamierzone inwestycje, naruszaj¹ce warstwê
glebow¹ ziemi poni¿ej warstwy ornej, w przypadkach
okrelonych przez WKZ, musz¹ byæ prowadzone pod
konserwatorskim nadzorem archeologicznym.

3) w przypadku realizacji nowych obiektów kubaturowych, przebudowy lub rozbudowy budynków istniej¹cych, obowi¹zek dostosowania architektury budynków, w tym detalu architektonicznego i tradycyjnych
materia³ów wykoñczeniowych do istniej¹cej zabudowy o wartociach historycznych,

§11. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony
dóbr kultury:

4) zakaz zmiany zasadniczych proporcji wysokociowych
kszta³tuj¹cych sylwetê przestrzenn¹ zespo³ów,

1. W celu ochrony kubaturowych dóbr kultury plan wyznacza
ochronê:

5) obowi¹zek uzgodnienia z WKZ wszelkich nowych uk³adów komunikacyjnych, w tym tak¿e komunikacji ko³owej wewnêtrznej, ingeruj¹cej w istniej¹cy uk³ad rozplanowania za³o¿enia,

1) obiektów architektonicznych wpisanych do rejestru
WKZ (objêtych prawn¹ ochron¹ konserwatorsk¹),
2) obiektów architektonicznych o udokumentowanych
wartociach kulturowych,
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3) przestrzennych za³o¿eñ kocielnych, zespo³ów dworskich, za³o¿eñ folwarcznych.
2. Plan obejmuje pe³n¹ prawn¹ ochron¹ konserwatorsk¹
nastêpuj¹ce obiekty architektoniczne (wpisane do rejestru
WKZ):

a) budynek szko³y,
b) zagroda nr 33 (dom, stodo³a),
c) dom nr 35, nr 37 i nr 60,
4) we wsi Ligota:

1) koció³ parafialny p. w. w. Jadwigi we wsi Kobyla
Góra (rejestr zabytków pozycja nr 112/A),

a) za³o¿enie dworskie  dwór, dwa budynki gospodarcze, czworaki,

2) koció³ filialny p. w. w. Trójcy wsi Marcinki (rejestr
zabytków pozycja nr 610/A),

b) dom nr 4 i nr 5,

3) koció³ filialny p. w. Narodzenia N.M.P. wsi Mylniew
(rejestr zabytków pozycja nr 609/A),
4) koció³ parafialny p. w. w. Miko³aja we wsi Parzynów
(rejestr zabytków pozycja nr 113/A),
5) ewangelicki koció³ wotywny we wsi Pisarzowice
(rejestr zabytków pozycja nr 437/A).
3. Wszelkie prace w budynkach, wymienionych w ust. 2,
podlegaj¹ uzgodnieniu WKZ, na etapie wydawania decyzji
administracyjnych (decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i/lub pozwolenia na budowê)
w zakresie:
1) rozbudowy i przebudowy z zakazem przekszta³ceñ zdecydowanie zmieniaj¹cych formê kubaturow¹ i gabaryty budynku,
2) remontu i modernizacji, z obowi¹zkiem uzgodnienia ze
s³u¿bami konserwatorskimi, wszelkich zmian w zewnêtrznej i wewnêtrznej strukturze budynków (remonty wymagaj¹ce zg³oszenia tj. wymiana okien, prace
remontowe przy elewacjach i dachu, kolorystyka wykoñczenia elewacji, itp.),
3)

zmian funkcji u¿ytkowania;

Wszelkie dzia³ania realizacyjne mog¹ byæ prowadzone
dopiero po uzyskaniu pozytywnej decyzji WKZ.
4. Plan obejmuje ochron¹ konserwatorsk¹ nastêpuj¹ce obiekty architektoniczne oraz zespo³y przestrzenne o wartociach kulturowych:
1) we wsi Kobyla Góra:
a) w zespole kocio³a parafialnego p.w. w. Jadwigi
 plebania,
b) neogotycki koció³ ewangelicki,
c) na dawnej ul. P. Findera dom nr 1 i nr 3 na
d) na ul. 1 Maja dom nr 1 i nr 2,
e) na ul. Powstañców Wielkopolskich dom nr 1 i nr 3,
f) na Placu Wiosny Ludów domy nr 1-obecnie Urz¹d
Gminy, nr 4  dawna karczma, nr 5, nr 6, nr 7, nr
8  dawna karczma, nr 9, nr 11, nr 13, nr 16, nr 22,
nr 23, nr 25,
2) we wsi Ba³dowice:
a) dom nr 6, nr 8 i nr 29,
3) we wsi Bierzów:

5) we wsi Marcinki:
a) dom nr 53 i nr 56,
6) we wsi M¹koszyce:
a) w zespole kocio³a parafialnego p.w. Najwiêtszego Serca Jezusa  koció³, plebania, dom katolicki,
b) dom nr 16,
7) we wsi Mylniew:
a) za³o¿enie dworskie  dwór, dwa budynki gospodarcze, park krajobrazowy,
b) m³yn wodny,
c) dom nr 51 i nr 56,
8) we wsi Parzynów:
a) w zespole kocio³a parafialnego p.w. w. Miko³aja
 plebania, cmentarz parafialny z grobami powstañców wielkopolskich,
b) pozosta³oci zespo³u folwarcznego  dom i stodo³a,
9) we wsi Pisarzowice:
a) za³o¿enie dworskie  dwór, spichlerz, stajnia, obora, budynek gospodarczy, park krajobrazowy,
b) dom nr 26,
10) we wsi Rybin:
a) pozosta³oci zespo³u dworskiego  rz¹dcówka,
obora,
11) we wsi Zmylona Ligocka:
a) zabudowania leniczówki  dom, fragment ogrodzenia z bram¹.
5. Prace zewnêtrzne w budynkach, wymienionych w ust. 4,
podlegaj¹ uzgodnieniu WKZ, na etapie wydawania decyzji
administracyjnych w zakresie:
1) rozbiórki, z zakazem ich wyburzenia w okrelonych
przez WKZ przypadkach,
2) rozbudowy, przebudowy i modernizacji bry³y i modernizacji elewacji z obowi¹zkiem uzgodnienia wszelkich
zmian w zewnêtrznej strukturze budynków.
6. Plan wprowadza, w budynkach wymienionych w ust. 4,
obowi¹zek stosowania tradycyjnych, lokalnych materia³ów wykoñczeniowych stosowanych w istniej¹cej, architekturze o wartociach kulturowych.
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7. Przed dokonaniem ewentualnych wyburzeñ obiektów
o wartociach kulturowych, wymienionych w ust. 4 obowi¹zuje, w okrelonych przez WKZ przypadkach, wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnej.
ROZDZIA£ IV
Ustalenia ogólne z zakresu ochrony rodowiska
§12. 1. W ca³ym obszarze plan zakazuje:
1) realizowania przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, okrelonych 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. z 2002 r. Nr 179 poz.
1490), dopuszcza natomiast, w terenach oznaczonych
w planie symbolami PPw, PPn, RU, TK, TW realizacjê
przedsiêwziêæ, dla których sporz¹dzenie raportu oddzia³ywania na rodowisko mo¿e byæ wymagane, a tak¿e realizacjê w ca³ym obszarze dróg, stacji paliw p³ynnych i autogaz i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
2) wprowadzania nie oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana³ów i zbiorników ciekowych,
3) emisjê do powietrza zanieczyszczeñ o charakterze odorowym,
4) dokonywania zmian stosunków wodnych, je¿eli s³u¿¹ one
innym celom ni¿ ochrona przyrody i zrównowa¿one wykorzystanie u¿ytków rolnych i lenych oraz gospodarki
rybackiej,
5) likwidowania ma³ych zbiorników wodnych (stawów, oczek
wodnych), starorzeczy, oraz obszarów wodno-b³otnych,
6) wprowadzania, w obrêbie obszarów lenych (ZL), obiektów kubaturowych, za wyj¹tkiem obiektów zwi¹zanych
z gospodark¹ len¹ oraz niezbêdnych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
7) lokalizowania obiektów kubaturowych nie zwi¹zanych
z gospodark¹ roln¹ na terenach rolnych,
8) prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej o uci¹¿liwoci
wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki lub zespo³u dzia³ek do
których inwestor posiada tytu³ prawny,
9) lokalizowania nowych obiektów kubaturowych, niezwi¹zanych z gospodark¹ wodn¹ poza granicami wyznaczonych
w planie siedlisk, w granicach okrelonych na rysunku
planu  za³¹czniku nr 1 do uchwa³y, krawêdzi obni¿eñ
dolinnych wzd³u¿ rzek i cieków, w tym obszarów ródliskowych rzek i cieków.
§13. 1. Plan przyjmuje, zgodnie z aktualnymi przepisami
z zakresu ochrony rodowiska, nastêpuj¹ce rodzaje terenów
podlegaj¹cych ochronie akustycznej:
1) tereny MW, MWn, MN, MNn, MM, MMR, MML, jako
tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹,
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2) tereny UPo, UPz, jako tereny przeznaczone pod budynki
zwi¹zane ze sta³ym lub wielogodzinnym pobytem dzieci
i m³odzie¿y oraz osób chorych,
3) tereny UCt, UPt, MP, ML, jako tereny przeznaczone na cele
rekreacyjno - wypoczynkowe poza miastem.
2. Dla w/ w rodzajów terenów obowi¹zuj¹ dopuszczalne
poziomy ha³asu zgodnie z przepisami szczególnymi.
§14. 1. W ca³ym obszarze plan ustala obowi¹zek:
1) lokalnego budynków ze róde³ ekologicznie czystych (np.
energia elektryczna, gaz przewodowy lub z butli, olej
opa³owy niskosiarkowy do 0,3% oraz inne ekologiczne
noniki energii),
2) gromadzenia i selekcji odpadów na posesjach w urz¹dzeniach przystosowanych do ich gromadzenia zgodnie
z systemem oczyszczania przyjêtym w gospodarce komunalnej gminy walorów obowi¹zkiem segregacji odpadów,
3) zachowania walorów rodowiska przyrodniczego, w tym
zieleni znajduj¹cej siê na terenie dzia³ek, a przede wszystkim zachowanie istniej¹cej zieleni wysokiej, pojedynczych
drzew, zadrzewieñ ródpolnych i przydro¿nych oraz zieleni
³êgowej (przywodnej), obowi¹zuje zakaz wycinania drzew
(nie dotyczy drzew owocowych), zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi, oprócz przypadków bezporedniego zagro¿enia, szczególnie uzasadnionych lub w zarysie lokalizacji obiektów liniowych i kubaturowych,
4) na terenach charakteryzuj¹cych siê niekorzystnymi warunkami gruntowo  wodnymi plan dopuszcza po przeprowadzeniu odpowiednich badañ pod³o¿a, realizacjê obiektów kubaturowych bez podpiwniczeñ,
5) na terenach zmeliorowanych plan ustala obowi¹zek dokonania, przed realizacj¹ zabudowy, odpowiednich zabezpieczeñ lub przebudowy, umo¿liwiaj¹cych prawid³owe funkcjonowanie systemu na terenach s¹siednich, w uzgodnieniu z u¿ytkownikiem tych urz¹dzeñ. W przypadku ewentualnego uszkodzenia urz¹dzeñ infrastruktury melioracyjnej
nale¿y przywróciæ je do stanu pierwotnego na koszt inwestora w uzgodnieniu z administratorem oraz Rejonowym
Oddzia³em Ostrów Wielkopolski,
6) na terenach lasów plan ustala obowi¹zek zachowania
walorów rodowiska przyrodniczego oraz prowadzenia
gospodarki lenej zgodnie z aktualnymi przepisami odrêbnymi i aktualnymi planami urz¹dzania lasów.
2. We wsiach Rybin i Kunica Mylniewska plan wskazuje
obszary zagro¿enia wylewami rzek i cieków z zakazem lokalizowania: inwestycji zaliczanych do przedsiêwziêæ mog¹cych
znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, gromadzenia cieków,
odchodów zwierzêcych, rodków chemicznych a tak¿e innych
materia³ów, które mog¹ zanieczyszczaæ wodê, prowadzenia
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w tym w szczególnoci ich sk³adowania, wykonywania urz¹dzeñ wodnych oraz
wznoszenia innych obiektów budowlanych, sadzenia drzew
lub krzewów, zmiany ukszta³towania terenu, sk³adowania
materia³ów oraz wykonywania innych robót i czynnoci, które
mog³yby utrudniaæ ochronê przed powodzi¹.
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3. Plan w³¹cza lokalne korytarze ekologiczne na obszarze
gminy obejmuj¹ce obni¿enia dolinne rzek i cieków oraz tereny
ródliskowe rzek wraz z ich obudow¹ biologiczn¹ w tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem RP  tereny rolne bez
prawa zabudowy.
4. Ze wzglêdu na po³o¿enie ca³ej gminy Kobyla Góra
w granicach chronionego krajobrazu plan ustala obowi¹zek
zagospodarowania terenów na obszarze ca³ej gminy zgodnie
z Rozporz¹dzeniem Nr 65 Wojewody Kaliskiego z dnia
7 wrzenia 1995 r. w sprawie ustalenia obszaru chronionego
krajobrazu Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska
na obszarze województwa kaliskiego i zasad korzystania
z tego obszaru (Dz. Urz. Woj. Kaliskiego Nr 15 z dnia 25
wrzenia 1995 r. poz. Nr 93).
5. Ze wzglêdu na po³o¿enie ca³ej gminy Kobyla Góra
w granicach chronionego krajobrazu, o którym mowa w pkt
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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4, plan ustala dla inwestycji realizowanych na terenach PPn,
PPw, RU, TK i TW, dla których wymagane bêdzie wykonanie
raportu oddzia³ywania na rodowisko, obowi¹zek eliminowania wskazanego w raporcie ujemnego wp³ywu na rodowisko
metodami technicznymi lub technologicznymi a je¿eli to jest
niemo¿liwe, obowi¹zek odst¹pienia od inwestycji.
6. Ze wzglêdu na po³o¿enie ca³ej gminy Kobyla Góra
w granicach chronionego krajobrazu, o którym mowa w pkt
4, plan ustala mo¿liwoæ wydobycia surowców mineralnych
w terenach oznaczonych na rysunkach planu symbolem PE,
tyko jako kontynuacja wydobycia do czasu obowi¹zywania
wydanej koncesji.
7. Plan ustala bezwzglêdn¹ ochronê prawn¹ istniej¹cych
na terenie gminy pomników przyrody:

Pomniki przyrody - gmina Kobyla Góra
Rodzaj
Podstawa prawna
Rozporz¹dzenie Wojewody
d¹b szypu³kowy - Quercus robur
Nr 126/95 z dn. 10.04.1995 r.
2 dêby szypu³kowe - Quercus
Dec. Nr RL. op 4101-805/607
Lenictwo Ba³dowice
robur; obwód piernicy 618 cm i
z dn. 8.07.1965 r. Prezydium Wojew.
oddz. 223a
395 cm
Rady Narodowej w Poznaniu
Lenictwo Ba³dowice
d¹b szypu³kowy - obwód piernicy Rozporz¹dzenie wojewody
oddz. 211g
490 cm
Nr 26/95 z dn. 10.04.1995 r.
Lenictwo Ba³dowice
d¹b szypu³kowy - obwód piernicy Rozporz¹dzenie wojewody
oddz. 188
500 cm
Nr 14/90 z dn. 7.12.1990 r.
Lenictwo Ba³dowice
d¹b szypu³kowy - obwód piernicy Rozporz¹dzenie wojewody
oddz. 211a
695 cm
Nr 14/90 z dn. 7.12.1990 r.
Dec. Nr RL.op 4101-804/607
Lenictwo Ba³dowice
d¹b szypu³kowy - obwód piernicy
z dn. 8.07.1965 r. Prezydium Wojew.
oddz. 224i
433 cm
Rady Narodowej w Poznaniu
Orzeczenie nr 223/56 z dn. 15.12.1956 r.
wie Rybin,
Lipa drobnolistna Tilia cordata
Prezydium Wojewódzkiej Rady
dzia³ka nr ew. 113
spec. - obwód piernicy 350 cm
Narodowej w Poznaniu
Uchwa³a Rady Gminy Nr XVIII/120/92 z
Kobyla Góra - pl. Wiosny Ludów g³az polodowcowy
dn. 20.06.1992 r.
orzeczenie nr 222/56 z dn. 15.12.1956 r.
g³az narzutowy - obwód 600cm,
wie Mostki - dz. nr ew. 230
Prezydium Wojewódzkiej Rady
d³ugoæ 200 cm, szerokoæ 130 cm
Narodowej w Poznaniu
Lenictwo Zmylona - oddz.
2 ja³owce pospolite
Rozporz¹dzenie Wojewody
202Am (nie zaznaczono na
- wys. 12 m
Nr 67/92 z dn. 29.X.1992 r.
mapie)
ja³owiec pospolity Juniperus
orzeczenie nr 221/56 z dn. 15.12.1956 r.
Kunica Mylniewska - lenictwo
communis - obwód piernicy 70
Prezydium Wojewódzkiej Rady
D¹browa dz. nr ew. 303
cm, wys. 6 m
Narodowej w Poznaniu
Mylniew (nie zaznaczono na
d¹b szypu³kowy - obwód piernicy Decyzja Wojewody Kaliskiego
mapie)
307 cm, wys. 15 m
z dn. 14.02.1983 r.
M¹koszyce 
Topola osika Populus tremula Uchwa³a Rady Gminy Nr XXII/152/92
dz. nr ew. 473/1
obwód piernicy 450 cm
z dn. 16.11.1992 r.
Marcinki (nie zaznaczono na
wierzba bia³a - Salix alba - obwód
Uchwa³a Rady Gminy z dnia 16.11.1992
mapie)0
piernicy 375 cm
Nr XXII/152/92
Ba³dowice (nie zaznaczono na
lipa drobnolistna Tilia cordata Uchwa³a Rady Gminy z dnia 31.01.1994
mapie)
obwód piernicy 360 cm
Nr XXXIII/233/94
Pisarzowice 
d¹b bezszypu³kowy Quercus
Uchwa³a Rady Gminy z dnia 26.05.1994
dz. nr ew. 270 (park podworski)
petraea - obwód piernicy 480 cm
Nr XXXVIII/261/94
d¹b bezszypu³kowy Quercus
Uchwa³a Rady Gminy z dnia 26.05.1994
Rybin - dz. nr ew. 113
petraea - obwód piernicy 485 cm
Nr XXXVIII/261/94
Mostki (nie zaznaczono na
buk zwyczajny Fagus sylvatica Uchwa³a Rady Gminy z dnia 19.03.1993
mapie)
obwód piernicy 365 cm
Nr XXIV/183/93
d¹b szypu³kowy Quercus robur Uchwa³a Rady Gminy z dnia 19.03.1993
Ligota - dz. nr ew. 205
obwód piernicy430 cm
Nr XXIV/183/93
Zmylona Ligocka 
Lipa drobnolistna Tilia cordata Uchwa³a Rady Gminy z dnia 19.03.1993
dz. nr ew. 58
obwód piernicy 360 cm
Nr XXIV/183/93
Lokalizacja
Lenictwo Ba³dowice - (nie
zaznaczono na mapie)
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22

Kunica Mylniewska 
dz. nr ew. 4
Kunica Mylniewska 
dz. nr ew. 82/1

23

Kunica Mylniewska 
dz. nr ew. 177

24

Marcinki (nie zaznaczono na
mapie)
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d¹b szypu³kowy Quercus robur obwód piernicy 420 cm
Lipa drobnolistna Tilia cordata obwód piernicy 330 cm
d¹b szypu³kowy Quercus robur obwód piernicy 340 cm, wysokoæ
17 m
d¹b czerwony Quercus rubra obwód piernicy 356 cm

Wszelkie prace pielêgnacyjne musz¹ byæ uzgadniane
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody.
8. Plan adaptuje ustanowione strefy sanitarne ochrony
poredniej od ujêæ wody Olszyce wie Szklarka Mylniewska gm. Ostrzeszów i w Ligocie, które obejmuj¹ tereny lene
 niebudowlane i ustala obowi¹zek u¿ytkowania tych terenów
zgodnie z zakazami i nakazami okrelonymi w dokumentach
ustanawiaj¹cych te strefy oraz w przepisach odrêbnych.
ROZDZIA£ V
Ogólne warunki zabudowy i zagospodarowania terenu
§15. 1. Plan ustala obowi¹zek:
1) zagospodarowania terenu i kszta³towania zabudowy
w sposób umo¿liwiaj¹cy bezkolizyjne korzystanie dla osób
niepe³nosprawnych,
2) lokalizowania ogrodzeñ a¿urowych o maks. wysokoci 1,8
m, z dopuszczeniem ogrodzeñ na podmurówce o nieprzekraczalnej wysokoci 60 cm, bezporednio w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, z zakazem realizacji pe³nych ogrodzeñ oraz ogrodzeñ z prefabrykatów betonowych w czêci
frontowej dzia³ki na terenach budownictwa mieszkaniowego i us³ugowego,
3) rozwi¹zania potrzeb parkingowych wynikaj¹cych ze sposobu u¿ytkowania dzia³ki lub zespo³u dzia³ek w granicach
nieruchomoci objêtych inwestycj¹, z wy³¹czeniem terenu
znajduj¹cego siê w liniach rozgraniczaj¹cych dróg,
4) na terenach przewidywanych do zabudowy o przeznaczeniu podstawowym mieszkalnym oraz na terenach do
zabudowy o funkcji u¿ytecznoci publicznej projektowania
stosownych przedsiêwziêæ w zakresie obrony cywilnej,
5) uwzglêdnienia w podpiwniczeniach obiektów u¿ytecznoci publicznej oraz zak³adach pracy, szczególnie zlokalizowanych wzd³u¿ g³ównych ci¹gów komunikacyjnych, pomieszczeñ o konstrukcji odpornej na zagruzowanie
z mo¿liwoci¹ adaptowania ich w sytuacji szczególnej na
ukrycie lub zastêpcze budowle ochronne dla ludnoci,
6) wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy, dla nowych obiektów lokalizowanych na dzia³kach po³o¿onych
w terenach przeznaczonych do urbanizacji a na dzieñ
realizacji planu wolnych od zabudowy, w odleg³oci od
dróg klasy:
a) G  15 m od projektowanej linii rozgraniczaj¹cej,
b) Z  10 m od projektowanej linii rozgraniczaj¹cej,

Uchwa³a Rady Gminy z dnia 30.09.1992
Nr XX/139/92
Uchwa³a Rady Gminy z dnia 30.09.1992
Nr XX/139/92
Uchwa³a Rady Gminy z dnia 30.09.1992
Nr XX/139/92
Uchwa³a Rady Gminy z dnia 30.09.1992
Nr XX/139/92

c) L, D  6 m od projektowanej linii rozgraniczaj¹cej
(dotyczy równie¿ lokalizacji zabudowy o granicy dzia³ki
dróg wewnêtrznych),
7) wyznaczania nieprzekraczalnych linii zabudowy, dla nowych obiektów lokalizowanych na dzia³kach po³o¿onych
w terenach zainwestowanych przeznaczonych do adaptacji i rozwoju funkcji:
a) jako przed³u¿enie linii istniej¹cej zabudowy na dzia³kach s¹siednich, jednak nie bli¿ej od krawêdzi jezdni
dróg, przy których ma byæ usytuowana, ni¿ okrelono
to w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 26 czerwca 2000 r. nr 71, poz. 838
z pón. zmianami),
b) w przypadku niezgodnoci linii istniej¹cej zabudowy
na dzia³kach s¹siednich z w/w ustaw¹, liniê zabudowy
nale¿y ustaliæ zgodnie z t¹ ustaw¹,
c) je¿eli linia istniej¹cej zabudowy na dzia³kach s¹siednich przebiega tworz¹c uskok, wówczas nieprzekraczaln¹ liniê nowej zabudowy ustala siê jako kontynuacjê linii zabudowy tego budynku, który znajduje siê
w wiêkszej odleg³oci od pasa drogowego, jednak nie
dalej od poszczególnych klas dróg ni¿ okrelono to
w §15 ust. 1, pkt 6,
8) lokalizacji zabudowy w centrum miejscowoci Kobyla
Góra z zachowaniem obowi¹zuj¹cej linii zabudowy, okrelonej w sposób graficzny na rys. Nr 2.1 w skali 1:5.000,
9) zachowania minimalnych odleg³oci okrelonych w §22.2
od gazoci¹gów wysokiego cinienia DN 500, DN 150, DN
80 i DN 50 przy lokalizacji zabudowy w pobli¿u tych
gazoci¹gów,
10) zachowania odleg³oci min. 50 m od ogrodzenia cmentarzy przy lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz magazynów do przechowywania produktów spo¿ywczych
i zak³adów przetwórstwa spo¿ywczego oraz obowi¹zek
pod³¹czenia tych obiektów do sieci wodoci¹gowej,
11) lokalizowania ogrodzeñ dzia³ek budowlanych w odleg³oci
od istniej¹cych rzek i cieków umo¿liwiaj¹cej konserwacjê
ich brzegów tj. min. 3 m od brzegu. Zabudowa na dzia³kach po³o¿onych wzd³u¿ cieków i rzek powinna byæ lokalizowana nie bli¿ej ni¿ 10 m od brzegu.
2. Dla zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ roln¹ w zabudowie zagrodowej plan dopuszcza lokalizacjê obiektów kubaturowych w odleg³oci mniejszej ni¿ 3 m od granicy s¹siedniej
dzia³ki tj. w odleg³oci 1,5 m lub w granicy dzia³ki. Dla
pozosta³ych rodzajów zabudowy ustalenie to mo¿na stosowaæ na istniej¹cych dzia³kach o szerokoci frontu mniejsza ni¿
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18 m chyba, ¿e ustalenia szczegó³owe niniejszej uchwa³y
stanowi¹ inaczej.
3. Plan ustala maksymaln¹ wysokoæ obiektów budowlanych i konstrukcji na 50 m.
4. Lokalizacja na obszarze gminy urz¹dzeñ emituj¹cych
promieniowanie elektromagnetyczne, w tym masztów telefonii komórkowej wymaga uzyskania pozytywnej opinii
Dowództwa WLOP.
§16. 1. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki w zakresie
podzia³u i scalania istniej¹cych dzia³ek:
1) plan adaptuje istniej¹ce podzia³y na dzia³ki (podane
w czêci C minimalne wielkoci dzia³ek budowlanych
dotycz¹ wydzielania nowych dzia³ek),
2) wydzielenie nowej dzia³ki budowlanej winno spe³niaæ
warunki zawarte w ustaleniach szczegó³owych (czêæ C)
dla poszczególnych terenów,
3) dzia³ki budowlane, powsta³e w wyniku wtórnego podzia³u
lub scalenia dzia³ek istniej¹cych musz¹ mieæ zapewnion¹
obs³ugê komunikacyjn¹ ko³ow¹, zgodn¹ z ustaleniami
planu oraz zgodnie z przepisami dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami i warunkami technicznymi, jakimi powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
4) w przypadku braku bezporedniego dostêpu do drogi
publicznej, podzia³ wtórny lub scalenie, jest mo¿liwy,
jedynie w przypadku terenów zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej i letniskowej pod warunkiem realizacji
drogi wewnêtrznej z dostêpem do drogi publicznej.
ROZDZIA£ VI
Infrastruktura techniczna
§17. 1. W zakresie zaopatrzenia w wodê plan ustala:
1) zaopatrzenie gminy w wodê z obejmuj¹cych swym zasiêgiem wszystkie obrêby wiejskie istniej¹cych systemów,
ujêæ wód podziemnych, stacji wodoci¹gowych we wsiach:
Ligota, Kunica Mylniewska, M¹koszyce, Marcinki i Kobyla Góra oznaczonych na rysunku planu symbolem TW
a dla wsi Parzynów i Bierzów z wodoci¹gu komunalnego
miasta i gminy Ostrzeszów (z dopuszczeniem prze³¹czenia
dla wsi Parzynów z ujêcia w Marcinkach),
2) zaspokojenie wzrastaj¹cych potrzeb ilociowych, wynikaj¹cych z za³o¿onego rozwoju przestrzennego, ustala siê
przez modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych róde³ wody,
urz¹dzeñ przesy³owych i sieci,
3) mo¿liwoæ rozbudowy i ³¹czenia systemów wodoci¹gowych we wspó³pracuj¹ce uk³ady,
4) przy projektowaniu nowych i modernizacji istniej¹cych
ujêæ i sieci wodoci¹gowych nale¿y uwzglêdniæ uzbrojenie
sieci wodoci¹gowej w hydranty naziemne i uwzglêdniæ
potrzeby dla przeciwpo¿arowego zaopatrzenia wodnego
oraz przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
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5) jako uzupe³nienie zbiorowego zaopatrzenia w wodê plan
dopuszcza (na warunkach okrelonych przepisami szczególnymi) realizacjê i funkcjonowanie na terenie gminy
ujêæ indywidualnych i lokalnych, wszêdzie gdzie brak
bêdzie warunków dla dostawy wody z gminnej sieci
wodoci¹gowej, w szczególnoci w obiektach dzia³alnoci
produkcyjnej us³ugowej i gospodarstwach rolnych,
6) zapewnienie wymaganej jakoci wody wodoci¹gowej
poprzez objêcie dzia³aniami ochronnymi terenów ród³owych ujêæ wody i wyznaczenie stref ochrony poredniej,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi w sprawie zasad wyznaczania stref ochronnych róde³ i ujêæ
wody (art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne),
7) jako uzupe³nienie zbiorowego zaopatrzenia w wodê plan
dopuszcza, przejciowo ujêcia indywidualne,
8) mo¿liwoæ realizacji uzbrojenia w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 449, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KUg tylko na obrze¿u linii rozgraniczaj¹cych, za
zgod¹ zarz¹dcy drogi.
§18. 1. W zakresie odprowadzania cieków plan ustala:
1) adaptacjê istniej¹cej na terenie gminy we wsi Ligota
oczyszczalni cieków oraz dalszy, systematyczny rozwój
systemów odprowadzania cieków, oparty o rozbudowê
systemu na wszystkie wsie gminne, a w przypadku braku
mo¿liwoci przy³¹czenia do sieci kanalizacji komunalnej
w oparciu o ustalenia §18.1 pkt 4,
2) objêcie docelowo systemem zbiorczej sieci kanalizacji
sanitarnej, komunalnej wszystkie wsie so³eckie o zabudowie zwartej i skupionej w oparciu o istniej¹c¹ oczyszczalniê cieków sanitarnych w Ligocie rozbudowan¹ dla potrzeb odbioru cieków z terenu ca³ej gminy, oznaczon¹ na
rysunku planu symbolem TK,
3) jako odbiornik oczyszczonych cieków - rów melioracyjny
otwarty po³o¿ony w zlewni rzeki Polska Woda, z zrzutem
na warunkach okrelonych w przepisach o jakoci cieków
wprowadzanych do wód powierzchniowych i do ziemi,
4) we wsiach o zabudowie rozproszonej oraz w obiektach
dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej, zlokalizowanych
czasowo poza zasiêgiem kanalizacji gminnej plan dopuszcza kanalizacjê indywidualn¹:
a) wszêdzie, gdzie istniej¹ odpowiednie warunki gruntowo-wodne dopuszcza siê realizacjê przydomowych
i przyobiektowych oczyszczalni biologicznych, z odprowadzaniem oczyszczonych cieków do odbiorników
naturalnych, zawsze na warunkach wynikaj¹cych
z przepisów o jakoci cieków odprowadzanych do
wód powierzchniowych i do ziemi,
b) w zak³adach, wytwarzaj¹cych cieki technologiczne
nale¿y zapewniæ ich oczyszczanie przez budowê kanalizacji i zak³adowych oczyszczalni cieków,
c) w pozosta³ych przypadkach dopuszcza siê gromadzenie cieków w bezodp³ywowych zbiornikach na terenie
nieruchomoci i ich wywóz do stacji zlewnej cieków
obs³uguj¹cej gminê,
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5) w miarê mo¿liwoci technicznych lokalizacjê sieci kanalizacji sanitarnej oraz t³ocznej oraz przepompowni w terenach dróg zbiorczych, lokalnych i gminnych,
6) mo¿liwoæ lokalizacji urz¹dzeñ, o których mowa w pkt 5
w terenach przeznaczonych pod zabudowê,
7) mo¿liwoæ realizacji uzbrojenia w pasie drogowym drogi
wojewódzkiej nr 449, oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KUg tylko na obrze¿u linii rozgraniczaj¹cych, za
zgod¹ zarz¹dcy drogi.
§19. 1. W zakresie odprowadzania wód opadowych plan
ustala:
1) odprowadzanie wód opadowych z obszaru gminy powierzchniowo, z wy³¹czeniem terenów o których mowa
w pkt 2, do istniej¹cych cieków naturalnych, rowów melioracyjnych i do gruntu. G³ównym odbiornikiem wód
opadowych z obszaru gminy s¹ rzeki, cieki i rowy melioracyjne na terenie gminy,
2) budowê indywidualnych lub lokalnych sieci kanalizacji
deszczowej, dla odprowadzania wód opadowych z terenów produkcyjno-przetwórczych, baz transportu, obiektów dystrybucji paliw, parkingów i innych powierzchni
uszczelnionych, oraz odprowadzanie tych wód do odbiorników po oczyszczeniu z piasku, zawiesin i zanieczyszczeñ
ropopochodnych, zgodnie z warunkami wynikaj¹cymi
z przepisów o jakoci cieków wprowadzanych do wód
powierzchniowych i do ziemi w uzgodnieniu z w³acicielem przewidywanego odbiornika,
3) warunki odprowadzania wód opadowych do odbiornika
oraz wymagany stopieñ ich oczyszczania okrela organ
wydaj¹cy pozwolenie wodnoprawne,
4) koniecznoæ zapewnienia odp³ywu wód opadowych ze
wszystkich terenów przez utrzymanie dro¿noci rowów
melioracyjnych i odwadniaj¹cych, utrzymanie odbiorników w dobrym stanie technicznym, budowê zbiorników
retencyjnych,
5) adaptacjê i rozbudowê sieci kanalizacji deszczowej odprowadzaj¹cej wody opadowe z terenów osiedli zabudowy
mieszkaniowej i centrum wsi Kobyla Góra, dla której
odbiornik stanowi rzeka Meresznica i jej dop³ywy.
2. Plan wskazuje orientacyjn¹ lokalizacjê zbiornika retencyjnego Niwki na rzece Polska Woda, w obrêbie miejscowoci Rybin i Zmylona Ligocka, jest to inwestycja perspektywiczna, nie ujêta w programie ma³ej retencji w województwie Wielkopolskim do roku 2015.
§20. 1. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹
plan ustala:
1) jako podstawowe ród³a zasilania w energiê elektryczn¹
istniej¹ce stacje transformatorowo-rozdzielcze 110/15kV
GPZ Kêpno i GPZ  Ostrzeszów,
2) zasadê zasilania w energiê elektryczn¹ z istniej¹cej
i projektowanej sieci napowietrzno  kablowej redniego
napiêcia 15kV i niskiego napiêcia o,4kV; bezporedni dosy³
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energii elektrycznej do poszczególnych odbiorców poprzez przy³¹cza elektroenergetyczne niskiego napiêcia,
3) budowê, przebudowê i modernizacjê sieci oraz budowê
urz¹dzeñ elektroenergetycznych prowadzon¹ w uzgodnieniu z w³aciwym Zak³adem Energetycznym,
4) budowê liniowych odcinków sieci redniego i niskiego
napiêcia w liniach rozgraniczaj¹cymi dróg (ulic),
5) mo¿liwoæ przebiegu napowietrznych sieci redniego
i niskiego napiêcia poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg
pod warunkiem zapewnienia s³u¿ebnoci gruntowej dla
tej sieci,
6) lokalizowanie nowych stacji transformatorowych 15/04kV:
a) s³upowych - w liniach rozgraniczaj¹cych dróg (ulic),
b) wnêtrzowych  w terenach przeznaczonych pod zabudowê, przy linii rozgraniczaj¹cej drogi (ulicy),
7) w stosunku do istniej¹cych sieci nadziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów plan ustala ich zachowanie
z dopuszczeniem modernizacji i rozbudowy w przypadku
zwiêkszonych potrzeb przesy³u mediów oraz przebudowy
w przypadku kolizji z projektowanym zagospodarowaniem
terenu,
8) dla tras przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV plan ustala maksymaln¹ strefê bezpieczeñstwa
po 5m od rzutu skrajnego przewodu na stronê z tytu³u
bezpiecznej pracy w pobli¿u czynnych linii elektroenergetycznych. W strefie bezpieczeñstwa plan ustala:
a) zakaz lokalizacji budynków na sta³y pobyt ludzi i innych
funkcji chronionych,
b) mo¿liwoæ lokalizacji innych obiektów po uzyskaniu
opinii Zak³adu Energetycznego,
9) przebudowa istniej¹cej sieci elektroenergetycznej, która
koliduje z projektowan¹ zabudow¹ i uk³adem komunikacyjnym mo¿e byæ zrealizowana przez w³aciciela sieci
(Przedsiêbiorstwo Energetyczne) na koszt podmiotu, który
tê zmianê w planie powoduje, po zawarciu stosownej
umowy o przebudowê sieci.
§21. 1. W zakresie zaopatrzenia w ciep³o do celów grzewczych i ciep³ej wody u¿ytkowej plan ustala zaopatrzenie
z lokalnych róde³ ciep³a wbudowanych lub wolnostoj¹cych
z zaleceniem stosowania technologii i paliw ekologicznych.
§22. 1. W zakresie zaopatrzenia w gaz przewodowy plan
ustala mo¿liwoæ doprowadzenia i odbioru gazu po wybudowaniu na terenie gminy sieci rozdzielczej redniego cinienia
z wykorzystaniem jako podstawowe ród³o zasilania istniej¹c¹ na terenie gminy sieæ gazow¹ wysokiego cinienia, b¹d
ze róde³ zewnêtrznych.
2. Dla gazoci¹gów wysokiego cinienia plan ustala podstawowe odleg³oci od obrysów obiektów terenowych tj. od
zabudowy mieszkaniowej:
1) dla gazoci¹gów DN 500 - 35 m od ka¿dego gazoci¹gu na
stronê,
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2) dla gazoci¹gów DN 50, DN80, DN150 - 20 m na stronê.
§23. 1. W zakresie telekomunikacji plan ustala:
1) zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z istniej¹cej i projektowanej sieci w liniach rozgraniczaj¹cych dróg na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi,
2) mo¿liwoæ przebiegu linii telefonicznych poza liniami rozgraniczaj¹cymi dróg pod warunkiem zapewnienia s³u¿ebnoci gruntowej dla tej sieci,
3) obs³ugê abonentów telefonicznych za porednictwem
indywidualnych przy³¹czy na warunkach okrelonych przez
odpowiedniego operatora telekomunikacyjnego,

Oznaczenie w planie
od 1MMR do 8MMR
od 1MN do 52MN
od 1MNn do 19MNn

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana
Zabudowa mieszkaniowa
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4) Lokalizowanie urz¹dzeñ telekomunikacyjnych na terenach
zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej oraz na terenach
lenych i u¿ytkowanych rolniczo.
ROZDZIA£ VII
Przeznaczenie podstawowe terenów
w poszczególnych so³ectwach
§24. 1. Plan ustala nastêpuj¹ce przeznaczenie podstawowe terenów:
1) w so³ectwie Kobyla Góra - A:

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

od 1MM do 5MM

Zabudowa mieszkaniowa

Zabudowa mieszkaniowa mieszana

od 1MW do 4MW

Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna (istniej¹ce osiedle
zabudowy wielorodzinnej)

Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna

MWn

Rezerwa terenu pod
budownictwo komunalne

od 1MML do 3MML

Zabudowa letniskowa

MR

Zabudowa zagrodowa

od 1MP/UC do
4MP/UC

Zabudowa mieszkaniowa, tereny
rolne

UP/UC/ZP

Urz¹d Gminy, szko³a
podstawowa, biblioteka, Dom
Kultury, bank, apteka, OSP,
sklepy

1UPo,
2UPo
Oznaczenie w planie
1UPr, 2UPr
1UPz, 2UPz

Zgodnie z ustaleniami §29
Pkt 1,2,3,4,5.

Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub jednorodzinna
komunalna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i letniskowa
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Zabudowa mieszkaniowa
pensjonatowa i/lub us³ugi
komercyjne

Zgodnie z ustaleniami §32
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.

Us³ugi publiczne i komercyjne,
zieleñ parkowa

Zgodnie z ustaleniami §42
Pkt 1,2,3,4,5.

Szko³a podstawowa, gimnazjum

Us³ugi publiczne-owiaty

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie

Zgodnie z ustaleniami §46
Pkt 1,2,3,4,5,6.

Koció³ rzymsko-katolicki, koció³
ewangelicki
Dom Pomocy Spo³ecznej,
Orodek Zdrowia

Us³ugi publiczne-kultu religijnego
Us³ugi publiczne-zdrowia

UPs

Strzelnica

Us³ugi publiczne-sportu

UPp

Poczta

Us³ugi publiczne-³¹cznoci

od 2UC do 10UC

Us³ugi komercyjne

1UC(PS)

Tereny sk³adowania i
magazynowania

UCk

Stacja kontroli pojazdów

UC/KS
1KS,2KS

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §27
pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §28
pkt 1,2,3,4,5,6.

Parkingi

Us³ugi komercyjne (czasowa
adaptacja)
Us³ugi komercyjne-obs³ugi
komunikacyjnej
Us³ugi komercyjne i parking przy
cmentarzu
Urz¹dzenia transportu
samochodowego-parkingi

Zgodnie z ustaleniami §30
Pkt 1,2,3,4,5,6,7.

Zgodnie z ustaleniami §31
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §48
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §50
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §51
Pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §43
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Zgodnie z ustaleniami §43
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10. Ze
szczególnym
uwzglêdnieniem pkt 4.
Zgodnie z ustaleniami §62
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §52
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §63
Pkt 1,2,3,4.
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Pla¿a, sanitariaty, miejsca
biwakowe, handel i gastronomia
sezonowa, las
Pla¿a, toalety, miejsca biwakowe,
przystañ, hotel Nad Zalewem,
schronisko turystyczne, handel i
gastronomia sezonowa, las
Orodek OSiR, hotel
Wagabunda, hala sportowa,
parking, camping, pole
namiotowe, zak³adowe orodki
wypoczynku zorganizowanego

Us³ugi publiczne obs³ugi
turystycznej i las

Zgodnie z ustaleniami §36
Pkt 1,2,3,4.

Us³ugi publiczne i komercyjne
obs³ugi turystycznej i lasy

Zgodnie z ustaleniami §37
Pkt 1,2,3,4.

Us³ugi publiczne i komercyjne
obs³ugi turystycznej

Zgodnie z ustaleniami §35
Pkt 1,2,3,4,5,6.

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Us³ugi komercyjne obs³ugi
turystycznej i gastronomii
Us³ugi komercyjne obs³ugi
turystycznej i lasy
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o redniej
intensywnoci zagospodarowania
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania i/
lub us³ugi komercyjne

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

od 1UCt do 6UCt

Pole namiotowe, bar Podlasek

UCt/ZL

Stanica harcerska, las

PPw

Piekarnia

od 1PPn do 5PPn

Zak³. produkcji filtrów, Zak³.
produkcji mat. budowlanych,
Zak³. produkcji okien i drzwi

UC/PPn

obiekty bazy GS

TW

Ujêcie wody, stacja uzdatniania
wody

ZCc

Cmentarz

Cmentarz czynny

ZD

Ogrody dzia³kowe i tereny rolne

Ogrody dzia³kowe

RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

RP

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne bez prawa zabudowy

ZL

Tereny lene

Lasy

DZL

Tereny upraw rolnych

Dolesienia

WSs

Wody stoj¹ce

Wody stoj¹ce

Urz¹dzenia gospodarki wodnej

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §39
Pkt 1,2,3,4,5,6,7.
Zgodnie z ustaleniami §38
Pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §53
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §54
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §55
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §68
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §60
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §64
Pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Pkt 1,2,3,4.

2) w so³ectwie Mostki  B:
Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

od 1MMR do
10MMR
1MN i
od 4MN do 10MN

Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

2MN, 3MN

jw.

MR

Zabudowa zagrodowa

UC/PPn

Tereny rolne

TG

Tereny rolne

UC
UPi

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania i/
lub us³ugi komercyjne
Urz¹dzenia gazownictwa
Us³ugi komercyjne

Remiza

Us³ugi publiczne-siedziba
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
pkt1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §55
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §65
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §43
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Zgodnie z ustaleniami §49
Pkt 1,2,3,4.
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RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

RP

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne bez prawa zabudowy

ZL

Tereny lene

Lasy

DZL

Tereny upraw rolnych

Dolesienia

Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.

3) w so³ectwie Ignaców  C:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do 8MMR
od 1MN do 6MN

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

MML
MR

Zabudowa zagrodowa

1UC, 2UC

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/ lub zabudowa
letniskowa
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Zabudowa us³ugowa komercyjna

PPn

Tartak

Dzia³alnoæ produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania

TO

Wysypisko odpadów

Sk³adowanie odpadów sta³ych

RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

1RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne z mo¿liwoci¹
lokalizacji si³owni wiatrowych

RP

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne bez prawa zabudowy

ZL

Tereny lene

Lasy

DZL

Tereny upraw rolnych

Dolesienia

WSs

Stawy

Wody stoj¹ce

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §32
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §43
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Zgodnie z ustaleniami §54
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §66
Pkt 1,2,3
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Pkt 1,4.

4) w so³ectwie Parzynów  D:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do
23MMR
od 3MN do 14MN
1MN, 2MN

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana
jw.

MML
ML

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/lub zabudowa
letniskowa
Zabudowa letniskowa

MR

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

UPr

Koció³

Us³ugi publiczne-kultu religijnego

UPo

Szko³a podstawowa

Us³ugi publiczne-owiaty

UPi

Remiza

Us³ugi publiczne-siedziba
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

UCh

Sklep

Us³ugi komercyjne-handlu

1KS,2KS

Parkingi przy cmentarzu i przy
kociele

Urz¹dzenia transportu
samochodowego-parkingi

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §32
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §33
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §46
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §49
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §44
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §63
Pkt 1,2,3,4.
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Zgodnie z ustaleniami §60
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §58
Pkt 1,2,3,4.

Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
rolnej
Stan projektowany podstawowe
Zasady zabudowy
przeznaczenie
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
Zgodnie z ustaleniami §55
intensywnoci zagospodarowania i/ Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
lub us³ugi komercyjne
Zgodnie z ustaleniami §70
Uprawy rolne
Pkt 1,2,4,5,6.
Uprawy rolne z mo¿liwoci¹
Zgodnie z ustaleniami §70
lokalizacji elektrowni wiatrowych
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Uprawy rolne bez prawa zabudowy
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Lasy
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Dolesienia
Pkt 1,2,3,4,5.

5) w so³ectwie Marcinki - E:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do 9MMR
od 1MN do 9MN

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

MR

Zabudowa zagrodowa

UPr

Koció³

Us³ugi publiczne-kultu religijnego

UPs

Boisko

Us³ugi publiczne-sportu

UPi/UCh

Remiza, sklep

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

UC
ZCc

Cmentarz

ZCn

Cmentarz

RUL

Leniczówka

RU

Ferma drobiu

1TW,2TW

Ujêcie wody, stacja uzdatniania
wody

RM

Tereny upraw rolnych

1RM
RP
ZL
DZL
WSs

Tereny lene

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §50
Pkt 1,2,3,4.

Us³ugi publiczne-siedziba
Zgodnie z ustaleniami §45
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i us³ugi
Pkt 1,2,3,4,5,6.
komercyjne handlu
Stan projektowany podstawowe
Zasady zabudowy
przeznaczenie
Zgodnie z ustaleniami §43
Us³ugi komercyjne
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
Zgodnie z ustaleniami §60
Cmentarz czynny
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §61
Cmentarz nieczynny
Pkt 1,2,3,4,5.
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
Zgodnie z ustaleniami §74
lenej
Pkt 1,2,3.
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
Zgodnie z ustaleniami §58
rolnej
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §68
Urz¹dzenia gospodarki wodnej
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §70
Uprawy rolne
Pkt 1,2,4,5,6.
Uprawy rolne z mo¿liwoci¹
Zgodnie z ustaleniami §70
lokalizacji elektrowni wiatrowych
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Uprawy rolne bez prawa zabudowy
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Lasy
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Dolesienia
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Wody stoj¹ce
Pkt 1,4.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Poz. 1836

 7949 

6) w so³ectwie Ba³dowice - F:
Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

od 1MMR do 8MMR

Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

od 2MN do 6MN

Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

1MN

jw.

MR

Zabudowa zagrodowa

UPr

Koció³

Us³ugi publiczne-kultu religijnego

UPs

Boisko

Us³ugi publiczne-sportu

ZCc

Cmentarz

Cmentarz czynny

RUL

Leniczówka

Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
lenej

RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

RP
ZL

Uprawy rolne bez prawa zabudowy
Tereny lene

Lasy

DZL

Dolesienia

WSs

Wody stoj¹ce

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11.
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §50
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §60
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §74
pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Pkt 1,4.

7) w so³ectwie Pisarzowice G:
Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna lub jednorodzinna
komunalna
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

od 1MMR do
10MMR

Zabudowa zagrodowa, u¿ytki
rolne

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

od 1MN do 3MN, od
5MN do 9MN

Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

4MN

jw.

MWn

Rezerwa terenu pod
budownictwo komunalne

MR

Zabudowa zagrodowa

UPr

Koció³

Us³ugi publiczne-kultu religijnego

UPs

Projektowane boisko wiejskie

Us³ugi publiczne-sportu

UPi/UCh

Remiza, sklep

ZP

Park

ZCn

Cmentarz

RUL

Leniczówka

RU/UC

Hodowla,

PPn/PE

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 4
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5,6,7.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §50
Pkt 1,2,3,4.

Us³ugi publiczne-siedziba
Zgodnie z ustaleniami §45
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej i us³ugi
Pkt 1,2,3,4,5,6.
komercyjne handlu
Zgodnie z ustaleniami §59
Park wiejski
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §61
Cmentarz nieczynny
Pkt 1,2,3,4,5.
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
Zgodnie z ustaleniami §74
lenej
Pkt 1,2,3.
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
Zgodnie z ustaleniami §57
rolnej i/lub us³ugi komercyjne
Pkt 1,2,3,4.
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
Zgodnie z ustaleniami §69
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania i/ Pkt 1,2,3.
lub eksploatacja powierzchniowa
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Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

RM

Tereny upraw rolnych

RP
ZL

Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania
Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Uprawy rolne
Uprawy rolne bez prawa zabudowy

Tereny lene
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Lasy

DZL

Dolesienia

WSs

Wody stoj¹ce

Zgodnie z ustaleniami §54
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Pkt 1,4.

8) w so³ectwie M¹koszyce  H
Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

od 1MMR do 5MMR
i od 10MMR do
20MMR

Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne

od 6MMR do 9MMR

jw.

21MMR

jw.

od 1MN do 19MN i
22MN

Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

20MN, 21MN, 23MN

jw.

od 1MN/UC do
3MN/UC
MW

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna

Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11

Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/ lub us³ugi
komercyjne
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna
Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

MR

Zabudowa zagrodowa

UPo

Szko³a podstawowa

Us³ugi publiczne-owiaty

UPr

Koció³

Us³ugi publiczne-kultu religijnego

UPs

Boisko

Us³ugi publiczne-sportu

UPi

Remiza

Us³ugi publiczne-siedziba
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

ZCc

Cmentarz

Cmentarz czynny

ZCn

Cmentarz

Cmentarz nieczynny

PPw

Zak³ady produkcji mebli

PS

Hurtownia materia³ów
budowlanych

Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o redniej
intensywnoci zagospodarowania
Nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania
Sk³adowanie i magazynowanie
materia³ów

KS

Parking przy cmentarzu

Parking

RU

Hodowla

TW

Ujêcie wody, stacja uzdatniania
wody

Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
rolnej

od 1PPn do 3PPn

TG

Zasady zabudowy

Urz¹dzenia gospodarki wodnej
Urz¹dzenia gazownictwa

Zgodnie z ustaleniami §40
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5.
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §46
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §50
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §49
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §60
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §61
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §53
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §54
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §56
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §63
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §58
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §68
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §65
Pkt 1,2.
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Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie

RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

RP
ZL

Uprawy rolne bez prawa zabudowy
Tereny lene

DZL
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Lasy
Dolesienia

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.

9) w so³ectwie Rybin - J:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do 5MMR
od 1MN do 6MN

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

MW
MR

Zabudowa zagrodowa

1RU, 2RU, 3RU

Hodowla gêsi, teren dawnego
PGR

ZD
RM

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
rolnej
Ogrody dzia³kowe

Tereny upraw rolnych

RP

Uprawy rolne
Uprawy rolne bez prawa zabudowy

ZL

Tereny lene

Lasy

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie

DZL

Dolesienia

WSs

Wody stoj¹ce

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
pkt1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §58
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §64
Pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Pkt 1,4.

10) w so³ectwie Ligota  K:

Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna

Zgodnie z ustaleniami §25
pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11

Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Zgodnie z ustaleniami §26
pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9

3MN, 6MN, 8MN,

j.w.

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

10MN

jw.

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna

Zgodnie z ustaleniami §27
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
jw. ze szczególnym
uwzglêdnieniem pkt 5d i pkt
10

Oznaczenie w planie
od 1MMR do 8MMR
1MN, 2MN, 4MN,
5MN, 7MN, 9MN,
11MN, 12MN,
13MN, 14MN, 15MN

Stan istniej¹cy

1MML, 2MML,
3MML, 5MML,
6MML

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/ lub zabudowa
letniskowa

4MML

Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/ lub zabudowa
letniskowa

MP/UC
MR

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa mieszkaniowa
pensjonatowa i/ lub us³ugi
komercyjne
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

Zasady zabudowy

Zgodnie z ustaleniami §32
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §32
Pkt 1,2,3,4,5,6. ze
szczególnym
uwzglêdnieniem pkt4d
Zgodnie z ustaleniami §31
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
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Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie

UCh

Sklep, hurtownia

Us³ugi komercyjne-handlu

UCk

Stacja paliw

1UPt/ZL, 2UPt/ZL

Pla¿a, ci¹gi spacerowe, las

Us³ugi komercyjne-komunikacji,
stacja paliw, parking
Us³ugi publiczne-obs³ugi
turystycznej i las

1UC, 2UC

Us³ugi komercyjne

UC/PPn

Us³ugi komercyjne i/lub
nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania

ZCn

Cmentarz

Cmentarz nieczynny

TW

Ujêcie wody

Urz¹dzenia gospodarki wodnej

TK
RM

Urz¹dzenia gospodarki ciekowej
Tereny upraw rolnych

RP
ZL
DZL
WSs

Uprawy rolne
Uprawy rolne bez prawa zabudowy

Tereny lene

Lasy
Dolesienia

Zalew na rzece Meresznicy 
Blew¹zka
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Zalew

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §44
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §62
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §36
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §43
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10
Zgodnie z ustaleniami §55
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §61
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §68
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §67
Pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
Pkt 1,2,3,4.

11) w so³ectwie Zmylona Ligocka  L:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do 4MMR
od1MN do 3MN

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

od 1ML do 3ML

Zabudowa letniskowa

1MN/UCt,
MR

Zabudowa zagrodowa

RUL

Leniczówka

RM

Tereny upraw rolnych

RP
ZL
DZL

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/ lub us³ugi
komercyjne turystyki
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
lenej
Uprawy rolne
Uprawy rolne bez prawa zabudowy

Tereny lene

Lasy
Dolesienia

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §33
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §34
Pkt 1,2,3,4,5,6,7.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §74
Pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.
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12) w so³ectwie Kunica Mylniewska  M:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do
23MMR
od 1MN do 30MN
Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana
Stan istniej¹cy

MW
ML

Zabudowa letniskowa

MR

Zabudowa zagrodowa

PPn

Tartak

TW

Ujêcie wody, stacja uzdatniania

1RU, 2RU, 3RU, 4RU
RUL
RM

Tereny upraw rolnych

Urz¹dzenia gospodarki wodnej

Uprawy rolne
Uprawy rolne bez prawa zabudowy

Tereny lene

DZL
WSs

Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Dzia³alnoæ produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania

Gospodarstwa hodowlane i teren Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
dowiadczalny Sp. Danpol
rolnej
Urz¹dzenia obs³ugi gospodarki
Leniczówka
lenej

RP
ZL

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
wielorodzinna

Lasy
Dolesienia

Stawy hodowlane

Wody stoj¹ce

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §27
pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §33
pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §41
pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §54
pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §68
pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §58
pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §74
pkt 1,2,3.
Zgodnie z ustaleniami §70
pkt 1,2,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §71
pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §75
pkt 1,4.

13) w so³ectwie MYLNIEW  N:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do
10MMR
od 1MN do 15MN

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

ML

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa letniskowa

MR

Zabudowa zagrodowa

Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa

UPr

Koció³

Us³ugi publiczne-kultu religijnego

UPi

Remiza

Us³ugi publiczne-siedziba
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej

1UPz, 2UPz

Dom Pomocy Spo³ecznej

Us³ugi publiczne-zdrowia

UPo

Filia szko³y podstawowej

Us³ugi publiczne-owiaty

UC

Handel, obs³uga cmentarza,
rzemios³o

Us³ugi komercyjne

PPn

Wyroby z tworzyw sztucznych

Dzia³alnoæ produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania

ZP

Park wiejski

Park

ZCc

Cmentarz

Cmentarz czynny

RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §33
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §47
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §49
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §48
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §46
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §43
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10
Zgodnie z ustaleniami §54
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §59
Pkt 1,2.
Zgodnie z ustaleniami §60
Pkt 1,2,3,4.
Zgodnie z ustaleniami §70
Pkt 1,2,4,5,6.
Zasady zabudowy
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RP

Uprawy rolne bez prawa zabudowy

ZL

Tereny lene

DZL
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Lasy
Dolesienia

Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.

14) w so³ectwie Bierzów  O:
Oznaczenie w planie
od 1MMR do
11MMR

Stan istniej¹cy
Zabudowa zagrodowa,
mieszkaniowa, u¿ytki rolne
Zabudowa mieszkaniowa czêæ
dzia³ek niezabudowana

od 1MN do 13MN
od 1MML do 8MML
ML

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie
Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa i jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna
Zabudowa mieszkaniowa
jednorodzinna i/ lub letniskowa
Zabudowa letniskowa

MR

Zabudowa zagrodowa

1UCt

Zajazd Siod³o, projektowany

Zabudowa mieszkaniowa
zagrodowa
Us³ugi komercyjne turystyki

Us³ugi komercyjne i/ lub
nieuci¹¿liwa dzia³alnoæ
produkcyjna o niskiej
intensywnoci zagospodarowania
Dzia³alnoæ produkcyjna o niskiej
Produkcja wyrobów kartonowych
intensywnoci zagospodarowania

UC/PPn
PPn
RM

Tereny upraw rolnych

Uprawy rolne

Oznaczenie w planie

Stan istniej¹cy

Stan projektowany podstawowe
przeznaczenie

RP
ZL

Uprawy rolne bez prawa zabudowy
Tereny lene

DZL

Lasy
Dolesienia

CZÊÆ C
Ustalenia szczegó³owe dla poszczególnych
jednostek planistycznych
ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu
§25. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MMR do 8MMR,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami od 1MMR
do 10MMR,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 8MMR,

Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §25
Pkt 1,2,4,5,7,8,9,10,11
Zgodnie z ustaleniami §26
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8,9
Zgodnie z ustaleniami §32
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §33
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §41
Pkt 1,2,3,4,5,6.
Zgodnie z ustaleniami §39
Pkt 1,2,3,4,5,6,7
Zgodnie z ustaleniami §55
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8.
Zgodnie z ustaleniami §54
Pkt 1,2,3,4,5,6,7,8
Zgodnie z ustaleniami §68
Pkt 1,2,4,5,6.
Zasady zabudowy
Zgodnie z ustaleniami §71
Pkt 1,2,3,4,5.
Zgodnie z ustaleniami §72
Pkt 1,2,3,4,5,6,7
Zgodnie z ustaleniami §73
Pkt 1,2,3,4,5.

D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 23MMR,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 9MMR,
F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 8MMR,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 10MMR,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 21 MMR,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami od 1MMR
do 5MMR,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami od 1MMR
do 8MMR,
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L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami od 1MMR do 4MMR,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami od 1MMR do 23MMR,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 10MMR,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami od
1MMR do 11MMR
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z ogrodami oraz zabudow¹ zwi¹zan¹
z gospodark¹ roln¹ z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  nieuci¹¿liwe
us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej
obszaru oraz nieuci¹¿liwe zak³ady rzemielnicze, parkingi,
stacje transformatorowe,
3) dla terenu 21MMR po³o¿onego w jednostce strukturalnej
H M¹koszyce (obejmuj¹cego dzia³ki nr 294, 295, 296)
lokalizacja wiêkszych zak³adów rzemielniczych wymaga
uzgodnieñ z organami sanitarnymi i ochrony rodowiska,
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,
4) mo¿liwoæ realizacji zabudowy us³ugowej na wydzielonych dzia³kach, nie towarzysz¹cych zabudowie mieszkalnej, pod warunkiem ¿e powierzchnia wszystkich dzia³ek
przeznaczonych pod us³ugi stanowi nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu, w którym s¹ zlokalizowane,
5) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, gospodarczej, zagrodowej, us³ugowej i rzemielniczej,
6) w terenach od 6MMR do 9MMR  obrêb M¹koszyce
adaptacjê zak³adów produkcji mebli i stolarni z mo¿liwoci¹ rozbudowy, pod warunkiem, ¿e wraz z obiektami
rozbudowywanymi uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci
zamykaæ siê bêdzie w granicach dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny,
7) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy przy za³o¿eniu, ¿e
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minimalne wielkoæ dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1.000 m2 dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê
mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i nie mniejsza ni¿ 2.000
m2 dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê zagrodow¹ a szerokoci krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna byæ mniejsze ni¿ 20 m, a dla zabudowy
zagrodowej 25 m,
8) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej jako
wolnostoj¹c¹, plan dopuszcza lokalizacjê zabudowy
w granicy dzia³ki pod warunkiem, ¿e szerokoæ istniej¹cej dzia³ki budowlanej uniemo¿liwia lokalizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy mieszkaniowej dwie
kondygnacje naziemne, przy czym druga kondygnacja
powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
e) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondygnacja u¿ytkowa,
f) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20° - 45°
o równym kacie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,
9) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na 70%
powierzchni dzia³ek budowlanych a dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek.
10) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, w tym
zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹, ograniczona do granic dzia³ki,
do której inwestor posiada tytu³ prawny z wykluczeniem
wzajemnych kolizji dopuszczonych funkcji,
11) dla obiektów architektonicznych o wartociach kulturowych wpisanych do ewidencji WKZ przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzjach administracyjnych nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia §11 niniejszej uchwa³y a dla obiektów znajduj¹cych siê w strefach konserwatorskich B i E
nale¿y uwzglêdniæ ustalenia §9 niniejszej uchwa³y.
§26. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MN do 52MN,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami 1MN i od
4MN do 10MN,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

 7956 

Poz. 1836

C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami od
1MN do 6MN,

spodarczej, zagrodowej i us³ugowej, a w terenie oznaczonym symbolem 4MN w obrêbie G  Pisarzowice zabudowy wielorodzinnej bez rozbudowy tej funkcji,

D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami od
3MN do 14MN,

5) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami od
1MN do 9MN,

a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,

F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami od
2MN do 6MN,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami od
1MN do 3MN i od 5MN do 9MN,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami od
1MN do 19MN, 22MN,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami od 1MN do
6MN,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami 1MN,
2MN, 4MN, 5MN, 7MN, 9MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN,
15MN,
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami od 1MN do 3MN,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami od 1MN do 30MN,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami od
1MN do 15MN,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami od
1MN do 13MN
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i pensjonatow¹ wraz z ogrodami,
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  nieuci¹¿liwe
us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej
obszaru oraz nieuci¹¿liwe zak³ady rzemielnicze, parkingi,
stacje transformatorowe,
3) mo¿liwoæ realizacji zabudowy us³ugowej na wydzielonych dzia³kach, nie towarzysz¹cych zabudowie mieszkalnej, pod warunkiem ¿e powierzchnia wszystkich dzia³ek
przeznaczonych pod us³ugi stanowi nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu, w którym jest zlokalizowana,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej, go-

b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy, przy za³o¿eniu, ¿e
minimalne wielkoæ dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1.000m2, a szerokoci krótszego boku wydzielonych
dzia³ek nie powinna byæ mniejsze ni¿ 20 m,
6) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej jako
wolnostoj¹c¹, plan dopuszcza lokalizacjê zabudowy
w granicy dzia³ki pod warunkiem, ¿e szerokoæ istniej¹cej dzia³ki budowlanej uniemo¿liwia lokalizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
c) wysokoæ zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje
naziemne, przy czym druga kondygnacja powinna
stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
e) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondygnacja u¿ytkowa,
f) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20°- 45°
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,
7) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na min.
70% powierzchni dzia³ek budowlanych, dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek,
8) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musi
byæ ograniczona do granic dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny z wykluczeniem wzajemnych kolizji
dopuszczonych funkcji,
9) dla obiektów architektonicznych o wartociach kulturowych wpisanych do ewidencji WKZ przy ustalaniu warun-
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ków zabudowy w decyzjach administracyjnych nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia §11 niniejszej uchwa³y a dla obiektów znajduj¹cych siê w strefach konserwatorskich B i E
nale¿y uwzglêdniæ ustalenia §9 niniejszej uchwa³y.
§27. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MNn do 19MNn,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami 2MN, 3MN,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami 1MN,
2MN,
F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolem 1MN,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami 20MN,
21MN, 23MN,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10, do uchwa³y, symbolami 3MN,
6MN, 8MN, 10MN
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i pensjonatowa wraz z ogrodami,
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi publiczne, nieuci¹¿liwe us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce
funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuci¹¿liwe zak³ady
rzemielnicze, parkingi, drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) mo¿liwoæ realizacji zabudowy us³ugowej na wydzielonych dzia³kach, nie towarzysz¹cych zabudowie mieszkalnej, pod warunkiem ¿e powierzchnia wszystkich dzia³ek
przeznaczonych pod us³ugi stanowi nie wiêcej ni¿ 40%
powierzchni terenu, w którym jest zlokalizowana,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy,
5) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o nowe podzia³y na
dzia³ki budowlane na podstawie nastêpuj¹cych zasad
i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki lub ca³ego terenu
z uwzglêdnieniem minimum jednej drogi dojazdowej
o szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m, powi¹zanej z wyznaczonym w planie uk³adem dróg publicz-
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nych. Miejsce w³¹czenia do drogi publicznej nale¿y
uzgodniæ z zarz¹dc¹ drogi,
c) minimalna szerokoæ pozosta³ych dróg wewnêtrznych
 6 m,
d) dla terenu oznaczonego symbolem 10MN w obrêbie
K  Ligota obowi¹zuje zakaz obs³ugi komunikacyjnej
wydzielonych dzia³ek budowlanych bezporednim zjazdem z drogi wojewódzkiej nr 449  konieczne wydzielenie w terenie dróg dojazdowych o szer. min. 10 m
powi¹zanych z drog¹ publiczn¹ 7KUd (pokazan¹ na
rysunkach planu), powi¹zanie z drog¹ nr 449 jedynie
w miejscu uzgodnionym z zarz¹dc¹ drogi,
e) dla terenów oznaczonych symbolami od 1MNn do 19
MNn w obrêbie A  Kobyla Góra uk³ad dróg dojazdowych, o których mowa w §27.1 pkt 4b pokazano lini¹
przerywan¹ na za³¹czniku Nr 2.1,
f) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy, przy za³o¿eniu, ¿e
minimalne wielkoæ dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1.000 m2, a szerokoci krótszego boku wydzielonych
dzia³ek nie powinna byæ mniejsze ni¿ 20 m,
6) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej jako
wolnostoj¹c¹,
c) mo¿liwoæ lokalizacji zabudowy gospodarczej i gara¿y
w granicy z dzia³k¹ s¹siada,
d) maksymalna wysokoæ zabudowy mieszkaniowej dwie
kondygnacje naziemne, przy czym druga kondygnacja
powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
e) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
f) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondygnacja u¿ytkowa,
g) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20°- 45°
o równym kacie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
h) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,
7) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na min.
70% powierzchni dzia³ek budowlanych, dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek,
8) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musi
byæ ograniczona do granic dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny z wykluczeniem wzajemnych kolizji
dopuszczonych funkcji,
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9) dla realizacji obiektów na dzia³kach znajduj¹cych siê
w strefie konserwatorskiej E nale¿y uwzglêdniæ ustalenia
§9 niniejszej uchwa³y,
10) dla realizacji nowej zabudowy w terenie oznaczonym
symbolem 10MN w obrêbie KLigota obowi¹zuje zagospodarowanie, które pozwoli na zachowanie i wyeksponowanie istniej¹cego tam Pomnika Powstañców Wielkopolskich (plan zagospodarowanie dzia³ek do³¹czony do projektu budowlanego musi mieæ akceptacjê zarz¹dcy miejsca pamiêci).

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem MW,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolem MW,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolem MW,
plan ustala:

§28. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinna wraz z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MM do 5MM

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej obszaru,
parkingi, stacje transformatorowe,

plan ustala:

3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy,

1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ mieszan¹ (mieszkaniowo -us³ugow¹) z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  nieuci¹¿liwe
zak³ady rzemielnicze,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej,
4) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane,
5) dla rozbudowywanej i wymienianej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 7
i 8,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej pierzejowej zwartej w uk³adzie kalenicowym,
c) wysokoæ zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje
naziemne lub jedna kondygnacja z poddaszem u¿ytkowym,
d) wysokoæ zabudowy równa wysokoci wy¿szego budynku na s¹siednich dzia³kach,
e) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych lokalizowanych w g³êbi dzia³ek 1 kondygnacja u¿ytkowa,
f) dachy dwuspadowe o równym k¹cie nachylenie 20o-45o,
g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych
w pierzejach,
6) dodatkowo dla terenu po³o¿onego w strefie ochrony konserwatorskiej ochrony uk³adu przestrzennego B obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §9 niniejszej uchwa³y.
§29. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MW do 4MW,

4) mo¿liwoæ podzia³ów wtórnych dzia³ek na zasadach zgodnych z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi,
5) minimaln¹ powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek
przeznaczonych pod zabudowê na 25% powierzchni dzia³ek budowlanych.
§30. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem MWn,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
MWn,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ wielorodzinn¹ lub jednorodzinn¹ wraz z ogrodami,
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi publiczne, nieuci¹¿liwe us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce
funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuci¹¿liwe zak³ady
rzemielnicze, parkingi, drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o nowe podzia³y na
dzia³ki budowlane na podstawie nastêpuj¹cych zasad
i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,
b) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy, przy za³o¿eniu, ¿e
minimalne wielkoæ dzia³ki pod zabudowê jednorodzinn¹ wolnostoj¹c¹ nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 600
m2, a bliniacz¹ lub szeregow¹ 300 m2,
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4) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jako wolnostoj¹c¹ lub szeregow¹,
c) lokalizacji zabudowy gospodarczej w bryle budynku
mieszkalnego,
d) maksymalna wysokoæ zabudowy mieszkaniowej dwie
kondygnacje naziemne, przy czym dla zabudowy jednorodzinnej druga kondygnacja powinna stanowiæ
poddasze u¿ytkowe,
e) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
f) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych
w ca³ym terenie,
5) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na min.
60% powierzchni dzia³ek budowlanych,
6) w przypadku realizacji zabudowy wielorodzinnej lub bliniaczej i szeregowej obowi¹zek wyposa¿enia osiedla
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej (wodoci¹g,
kanalizacja sanitarna i elektroenergetyka),
7) dla realizacji obiektów na dzia³kach znajduj¹cych siê
w strefie konserwatorskiej E nale¿y uwzglêdniæ ustalenia
§9 niniejszej uchwa³y.

Poz. 1836

a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy, przy za³o¿eniu, ¿e
minimalna wielkoæ dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1200 m2, a szerokoci krótszego boku wydzielonych
dzia³ek nie powinny byæ mniejsze ni¿ 20 m,
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkalnej i us³ugowej jako
wolnostoj¹c¹, plan dopuszcza lokalizacjê zabudowy
w granicy dzia³ki pod warunkiem, ¿e szerokoæ istniej¹cej dzia³ki budowlanej uniemo¿liwia lokalizacjê zabudowy wolnostoj¹cej,
c) wysokoæ zabudowy mieszkalnej trzy kondygnacje naziemne, przy czym trzecia kondygnacja powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkalna 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
e) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondygnacja u¿ytkowa,

§31. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

f) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MP/UC do 4MP/UC,

g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,

K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolem MP/UC,

6) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ i us³ugow¹ na min.
40% powierzchni dzia³ek budowlanych,

plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ pensjonatow¹ i jednorodzinn¹ wraz z ogrodami
i/ lub us³ugi komercyjne (turystyki, handlu, gastronomii)
z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  nieuci¹¿liwe
us³ugi towarzysz¹ce nie zak³ócaj¹ce funkcji mieszkaniowej
i rekreacyjnej obszaru, drogi dojazdowe, parkingi, stacje
transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i us³ugowej,
4) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:

7) zachowanie wszystkich terenów lenych, nie posiadaj¹cych zgody na zmianê przeznaczenia lasów na cele nielene, w granicach terenu,
8) dla obiektów architektonicznych o wartociach kulturowych wpisanych do ewidencji WKZ przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzjach administracyjnych nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia §11 niniejszej uchwa³y.
§32. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1MML do 3MML,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolem MML,
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D  Parzynów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolem MML,

b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i letniskowej jako
wolnostoj¹c¹,

K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami od 1MML
do 6MML,

c) lokalizacjê pomieszczeñ gospodarczych w bryle budynku mieszkalnego lub letniskowego,

O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami od
1MML do 8MML,
plan ustala:
1) podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ i/ lub zabudowê letniskow¹ wraz z ogrodami,
obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi handlu
i gastronomii, drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej i letniskowej z mo¿liwoci¹ zmiany
u¿ytkowania budynków zgodnie z funkcj¹ podstawow¹
i dopuszczaln¹ okrelon¹ dla terenów,
4) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce lub
nowe podzia³y na dzia³ki budowlane na podstawie nastêpuj¹cych zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki lub ca³ego terenu,
c) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych  6 m,
d) dla terenu oznaczonego symbolem 4MML w obrêbie
K  Ligota obowi¹zuje zakaz obs³ugi komunikacyjnej
wydzielonych nowych dzia³ek budowlanych bezporednio z drogi wojewódzkiej nr 449  mo¿liwe wydzielenie w terenie drogi dojazdowej o szer. min. 10 m
powi¹zanej z drog¹ nr 449 w miejscach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ drogi,
e) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy, przy za³o¿eniu, ¿e
minimalne wielkoæ nowej dzia³ki:
-

przeznaczonej pod budynek mieszkalny nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 1000 m2,

-

przeznaczonej pod budynek letniskowy nie mo¿e
byæ mniejsza ni¿ 700 m2,

a szerokoæ krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie
powinna byæ mniejsze ni¿ 20 m,
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i letniskowej nastêpuj¹ce zasady
i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,

d) wysokoæ zabudowy jedna kondygnacje naziemne,
dopuszczalne poddasze u¿ytkowe,
e) wysokoæ zabudowy us³ugowej 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
f) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,
6) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê na min. 70% powierzchni dzia³ek
budowlanych,
§33. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolem ML,
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami od 1ML do 3ML,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolem ML,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolem ML,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolem ML,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê rekreacyjn¹
- letniskow¹ z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy rekreacyjnej  letniskowej,
4) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych  6 m,
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d) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿ 700 m2; a szerokoci krótszego boku
wydzielonych dzia³ek nie powinna byæ mniejsze ni¿ 20
m;
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6 i 7,
b) lokalizacjê zabudowy letniskowej jako wolnostoj¹c¹,
c) lokalizacjê pomieszczeñ gospodarczych w bryle budynku letniskowego,
d) wysokoæ zabudowy jedna kondygnacje naziemne,
dopuszczalne poddasze u¿ytkowe,
e) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
6) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê letniskow¹ na min. 70% powierzchni
dzia³ki budowlanej.
§34. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami 1MN/UCt
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniowa jednorodzinn¹ i/ lub us³ugi komercyjne  obs³ugi
turystycznej i komunikacyjnej z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) mo¿liwoæ realizacji zabudowy letniskowej na wydzielonych dzia³kach, nie towarzysz¹cych zabudowie mieszkalnej lub us³ugowej, pod warunkiem, ¿e powierzchnia wszystkich dzia³ek przeznaczonych pod us³ugi stanowi nie wiêcej
ni¿ 50% powierzchni terenu, w którym jest zlokalizowana,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy,
5) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomociami,
b) wielkoæ dzia³ki powinna byæ dostosowana do przewidywanego jej przeznaczenie, w przypadku zabudowy
us³ugowej z uwzglêdnieniem miejsc postojowych dla
samochodów w granicach dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny, wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,

c) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych  6 m,
d) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿:
-

dla zabudowy mieszkaniowej  1.000 m2 a szerokoci krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna byæ mniejsze ni¿ 20 m,

-

dla zabudowy letniskowej - 700 m2 a szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna
byæ mniejsze ni¿ 20 m,

-

dla zabudowy us³ugowej  2.000 m2 a szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna
byæ mniejsze ni¿ 30 m,

6) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
b) lokalizacjê zabudowy jako wolnostoj¹c¹,
c) lokalizacjê pomieszczeñ gospodarczych w bryle budynku letniskowego lub us³ugowego,
d) wysokoæ zabudowy mieszkaniowej i letniskowej jedna kondygnacje naziemne, dopuszczalne poddasze
u¿ytkowe a zabudowy us³ugowej 3 kondygnacje naziemne, przy czym trzecia kondygnacja powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
e) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
7) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê letniskow¹ na min. 70% powierzchni
dzia³ek budowlanych, pod zabudowê us³ugow¹ min. 50%
powierzchni dzia³ek.
§35. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami UP/UCt
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne i us³ugi
komercyjne  obs³ugi turystycznej i komunikacyjnej, zabudowa pensjonatowa z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy,
4) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomociami i warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,
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b) wielkoæ nowej wydzielonej dzia³ki powinna byæ
dostosowana do przewidywanego jej przeznaczenie,
a w przypadku zabudowy us³ugowej z uwzglêdnieniem
miejsc postojowych dla samochodów w granicach
dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³ prawny, wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) lokalizacjê zabudowy jako wolnostoj¹c¹,
c) lokalizacjê pomieszczeñ gospodarczych w bryle budynku us³ugowego,
d) wysokoæ zabudowy us³ugowej maksimum 3 kondygnacje naziemne, przy czym trzecia kondygnacja powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
e) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,

§37. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem UPt/UCt/ZL,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne 
obs³ugi turystycznej obrze¿a zalewu  pla¿a piaszczysta
i trawiasta, przystañ, cie¿ki spacerowe, ma³a architektura,
sanitariaty, us³ugi komercyjne turystyki  hotel i schronisko turystyczne, tereny lene,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  mo¿liwoæ
lokalizacji sezonowych obiektów gastronomicznych i handlowych, dróg dojazdowych, sieæ infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
3) adaptacjê istniej¹cego zainwestowania z mo¿liwoci¹ rozbudowy oraz modernizacji istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ,
4) zakaz realizacji nowej zabudowy i urz¹dzeñ oraz rozbudowy istniej¹cych obiektów na terenach lenych, które nie
posiadaj¹ zgody na zmianê przeznaczenia na cele nielene, ochrona istniej¹ce go drzewostanu z zakazem wycinania drzew.

f) dostosowanie formy architektonicznej nowych budynków lub przebudowywanych do istniej¹cej zabudowy
i krajobrazu;

§38. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

6) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê na min. 25% powierzchni dzia³ek
budowlanych.

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem UCt/ZL,

§36. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem 1UPt/ZL, 2UPt/ZL,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami 1UPt/ZL,
2UPt/ZL,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne  obs³ugi turystycznej obrze¿a zalewu i tereny lene  pla¿a
piaszczysta i trawiasta, cie¿ki spacerowe, ma³a architektura, sanitariaty,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  mo¿liwoæ
lokalizacji sezonowych obiektów gastronomicznych i handlowych, sieæ infrastruktury technicznej dla potrzeb lokalnych,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy i urz¹dzeñ,
4) zakaz realizacji nowej zabudowy i urz¹dzeñ oraz rozbudowy istniej¹cych obiektów na terenach lenych, które nie
posiadaj¹ zgody na zmianê przeznaczenia na cele nielene, ochrona istniej¹ce go drzewostanu z zakazem wycinania drzew.

plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne turystyki  stanica harcerska z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, tereny lene,
2) adaptacja istniej¹cej funkcji i zainwestowania z mo¿liwoci¹ rozbudowy oraz modernizacji zabudowy i urz¹dzeñ,
3) zakaz realizacji nowej zabudowy i urz¹dzeñ oraz rozbudowy istniej¹cych obiektów na terenach lenych, które nie
posiadaj¹ zgody na zmianê przeznaczenia na cele nielene, ochrona istniej¹ce go drzewostanu z zakazem wycinania drzew.
§39. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1UCt do 6Uct,
L  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami 1Uct,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne turystyki:
a) obrêb Kobyla Góra 1UCt  pole namiotowe z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
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b) obrêb Kobyla Góra 2UCt, 3UCt, 6UCt  motele/pensjonaty i/lub gastronomia z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,
c) obrêb Kobyla Góra 4UCt i 5UCt  motele/pensjonaty,
hotele i/lub gastronomia, us³ugi sportu, z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
d) obrêb Bierzów  zajazd Siod³o
e) obrêb Bierzów  motele/pensjonaty, hotele i/lub gastronomia, us³ugi sportu, z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi;
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  parkingi, drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) na terenie 4UCt w Kobylej Górze, mo¿liwoæ realizacji
zabudowy letniskowej na wydzielonych dzia³kach, nie
towarzysz¹cej zabudowie us³ugowej, pod warunkiem, ¿e
powierzchnia wszystkich dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê letniskow¹ stanowi nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni terenu 4Uct,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy,
5) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomociami,
b) wielkoæ dzia³ki powinna byæ dostosowana do przewidywanej jej przeznaczenie, w przypadku zabudowy
us³ugowej z uwzglêdnieniem miejsc postojowych dla
samochodów w granicach dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny, wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) minimalna szerokoæ dróg wewnêtrznych  6 m,
d) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek nie mo¿e byæ
mniejsza ni¿:
-

dla zabudowy letniskowej - 700 m2 a szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna
byæ mniejsze ni¿ 20 m,

-

dla zabudowy us³ugowej  1.000 m2 a szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna
byæ mniejsze ni¿ 30 m,

6) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) lokalizacjê zabudowy jako wolnostoj¹c¹,
c) lokalizacjê pomieszczeñ gospodarczych w bryle budynku letniskowego lub us³ugowego,

d) wysokoæ zabudowy letniskowej jedna kondygnacje
naziemne, dopuszczalne poddasze u¿ytkowe a zabudowy us³ugowej 3 kondygnacje naziemne, przy czym
trzecia kondygnacja powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
e) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
7) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê letniskow¹ na min. 70% powierzchni
dzia³ek budowlanych, pod zabudowê us³ugow¹ min. 50%
powierzchni dzia³ek.
§40. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami od
1MN/UC do 3MN/UC
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z ogrodami i/ lub us³ugi komercyjne
(handlu, gastronomii, komunikacji, turystyki, instytucje
finansowe, bytowe) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi
publiczne, nieuci¹¿liwe zak³ady rzemielnicze, parkingi,
drogi dojazdowe, stacje transformatorowe,
3) na terenach 1MN/UC i 2MN/UC adaptacjê zak³adów produkcji mebli i stolarni z mo¿liwoci¹ rozbudowy, pod
warunkiem ¿e wraz z obiektami rozbudowywanymi uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci zamykaæ siê bêdzie
w granicach dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³
prawny,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, pensjonatowej, gospodarczej, zagrodowej i us³ugowej,
5) realizacjê nowej zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y
na dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych
zasad i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczególnymi dotycz¹cymi gospodarki
nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju zabudowy, przy za³o¿eniu, ¿e
minimalne wielkoæ dzia³ki:
-

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  1.000
m2, szerokoci krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna byæ mniejsze ni¿ 20 m,
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dla zabudowy us³ugowej  1.500 m2, szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna
byæ mniejsze ni¿ 20 m ( przy wydzielaniu dzia³ek
nale¿y przewidzieæ powierzchniê dzia³ki przeznaczon¹ pod miejsca parkingowe),

6) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej jako
wolnostoj¹c¹, plan dopuszcza lokalizacjê zabudowy w
granicy dzia³ki pod warunkiem, ¿e szerokoæ istniej¹cej
dzia³ki budowlanej uniemo¿liwia lokalizacjê zabudowy
wolnostoj¹cej,
c) wysokoæ zabudowy mieszkaniowej dwie kondygnacje
naziemne, przy czym druga kondygnacja powinna
stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa 1 kondygnacja u¿ytkowa, nie wy¿ej jednak ni¿ 6 m,
e) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondygnacja u¿ytkowa,
f) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
g) jednolita kolorystyka dachów i spadek po³aci dachowych dla wszystkich budynków zlokalizowanych na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,
7) powierzchniê biologicznie czynn¹ dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ na min.
70% powierzchni dzia³ek budowlanych, dla dzia³ek przeznaczonych pod zabudowê us³ugow¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek.
8) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej musi
byæ ograniczona do granic dzia³ki, do której inwestor
posiada tytu³ prawny z wykluczeniem wzajemnych kolizji
dopuszczonych funkcji.
§41. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami MR,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami MR
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami MR,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami MR,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami MR,
F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami MR,

G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
MR,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami MR,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami MR,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami MR,
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami MR,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami MR,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami MR,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami MR,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ z ogrodami oraz zabudow¹ zwi¹zan¹
z gospodark¹ roln¹ z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  nieuci¹¿liwe
zak³ady rzemielnicze,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê lub wymianê
istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej w granicach siedliska,
4) zakaz dokonywania podzia³ów wtórnych siedlisk,
5) dla terenów rozbudowywanej i wymienianej zabudowy
nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) maksymalna wysokoæ zabudowy mieszkaniowej trzy
kondygnacje naziemne, przy czym trzecia kondygnacja
powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
b) wysokoæ zabudowy innej ni¿ mieszkaniowa 1 kondygnacja u¿ytkowa,
c) wysokoæ gara¿y i budynków gospodarczych 1 kondygnacja u¿ytkowa,
d) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o-45o
o równym k¹cie nachylenia odpowiadaj¹cych sobie
po³aci,
6) uci¹¿liwoæ prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej zwi¹zanej z produkcj¹ roln¹, ograniczona do granic dzia³ki, do
której inwestor posiada tytu³ prawny.
§42. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A - Kobyla Góra oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami UP/
UC/ZP
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plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne i komercyjne i zieleñ parkow¹ z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  parkingi, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy us³ugowej,
4) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 8,
5) dodatkowo dla terenu po³o¿onego w strefie ochrony konserwatorskiej ochrony uk³adu przestrzennego B obowi¹zuj¹ ustalenia zawarte w §9 niniejszej uchwa³y.
§43. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A - Kobyla Góra oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami
1UC(PS), 2UC, 3UC, 4UC, 5UC, 6UC, 7UC, 8UC, 9UC,
10UC,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolem UC,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami 1UC
i 2UC,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolem UC,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami 1UC i 2UC,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolem UC,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne, (handlu w tym hurtowego, gastronomii, komunikacji, turystyki,
instytucje finansowe, bytowe) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi publiczne, budynki i pomieszczenia mieszkalne, drogi dojazdowe, parkingi, stacje transformatorowe,
3) w terenach w obrêbie A Kobyla Góra oznaczonych
symbolami 5UC i 6UC oraz w terenie w obrêbie M
Mylniew oznaczonym symbolem UC realizacja zabudowy mieszkalnej lub pomieszczeñ mieszkalnych oraz magazynów produktów spo¿ywczych jest mo¿liwa w odleg³oci
wiêkszej ni¿ 50 m od istniej¹cych cmentarzy (obowi¹zek
pod³¹czenia obiektów do sieci wodoci¹gowej),
4) w terenie w obrêbie A Kobyla Góra oznaczonym symbolem 1UC(PS) plan ustala czasowe przeznaczenie terenu
pod sk³adowanie materia³ów z mo¿liwoci¹ realizacji wiat
i obiektów magazynowych),

5) w terenie w obrêbie A Kobyla Góra oznaczonym symbolem 2UC mo¿liwoæ przeznaczenia 40% powierzchni
terenu pod lokalizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
6) w terenie w obrêbie C Ignaców oznaczonym symbolem
1UC adaptacjê zak³adu produkcji mebli i stolarni
z mo¿liwoci¹ rozbudowy, pod warunkiem, ¿e wraz
z obiektami rozbudowywanymi uci¹¿liwoæ prowadzonej
dzia³alnoci zamykaæ siê bêdzie w granicach dzia³ki, do
której inwestor posiada tytu³ prawny,
7) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej,
8) realizacjê zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y na
dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych zasad
i warunków podzia³u nieruchomoci:
a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomociami,
b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju us³ugi prowadzonej w obiektach kubaturowych z uwzglêdnieniem powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe realizowane w granicach dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³ prawny
i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1.000 m2; a szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna byæ
mniejsze ni¿ 20 m,
9) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
7 i 8,
b) lokalizacjê budynków jako wolnostoj¹ce,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy - trzy kondygnacje,
przy czym trzecia powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20°- 45°
o równym k¹cie nachylenia,
e) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych.
10) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek budowlanych.
§44. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami Uch,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami Uch,
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plan ustala:

b) lokalizacjê budynków jako wolnostoj¹ce,

1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne 
handlu i gastronomii wraz z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,

c) maksymalna wysokoæ zabudowy - dwie kondygnacje,
przy czym druga powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  budynki
i pomieszczenia mieszkalne, nieuci¹¿liwe us³ugi rzemios³a, stacje transformatorowe,

d) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o 
45o o równym k¹cie nachylenia,

3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej,
4) realizacjê zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y na
dzia³ki budowlane.
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
7 i 8,
b) lokalizacjê budynków jako wolnostoj¹ce,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy - dwie kondygnacje,
przy czym druga powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o 
45o o równym k¹cie nachylenia,
e) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych.
6) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek budowlanych.
§45. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
E - Marcinki oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolem UPi/UCh,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolem UPi/
UCh,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne 
handlu i gastronomii oraz remizy OSP wraz z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  budynki
i pomieszczenia mieszkalne, nieuci¹¿liwe us³ugi rzemios³a, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy us³ugowej i mieszkaniowej,
4) realizacjê zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y na
dzia³ki budowlane,
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
7 i 8,

e) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych.
6) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek budowlanych.
§46. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A - Kobyla Góra oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami 1UPo,
2UPo,
D  Parzynów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami UPo,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami UPo,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami UPo,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne owiaty wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  obiekty i urz¹dzenia sportowe, pomieszczenia lub budynki mieszkalne,
stacje transformatorowe,
3) w przypadku likwidacji placówki owiatowej mo¿liwoæ
zmiany funkcji budynków na inne us³ugi lub lokale mieszkalne,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy us³ugowej i towarzysz¹cej, w tym mieszkalnej,
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w § 14.1 pkt 7 i 8,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy - trzy kondygnacje,
przy czym trzecia powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
c) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o - 45º
o równym k¹cie nachylenia,
d) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych oraz w granicach terenu,
6) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 30% powierzchni dzia³ek budowlanych.
§47. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
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A - Kobyla Góra oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami 1UPr,
2UPr,

5) dla nowej zabudowy us³ugowej w Mylniewie na terenie
2PUz nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy ( nieokrelone w §9 niniejszej uchwa³y):

D  Parzynów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami UPr,

a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt7,

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami UPr,

b) maksymalna wysokoæ zabudowy - trzy kondygnacje,
przy czym trzecia powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,

F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami UPr,

c) pomieszczenia gospodarcze i gara¿owe nale¿y lokalizowaæ w bryle budynku us³ugowego,

G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
UPr,

d) neutralna kolorystyka dachu budynku harmonizuj¹ca
z otaczaj¹cym krajobrazem,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami UPr,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami UPr,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne kultu
religijnego wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

e) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 60% powierzchni dzia³ki budowlanej
f) zakaz dokonywania podzia³ów wtórnych terenu,
6) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej w Kobylej Górze nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 7,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  parkingi,

b) maksymalna wysokoæ zabudowy - trzy kondygnacje,
przy czym trzecia powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,

3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy sakralnej i towarzysz¹cej,

c) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20° - 45°
o równym k¹cie nachylenia,

4) dla obiektów architektonicznych objêtych ochron¹ konserwatorsk¹ i terenów wokó³ tych obiektów, w decyzjach
administracyjnych uwzglêdnienie ustaleñ zawartych
w §11 niniejszej uchwa³y.

d) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych oraz w granicach terenu,

§48. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami 1UPz, 2UPz,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunkach planu, stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami
1UPz, 2UPz,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne zdrowia i ochrony socjalnej wraz z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi komercyjne (handlu), parkingi, stacje transformatorowe,
3) dla obiektów architektonicznych o wartociach kulturowych wpisanych do ewidencji WKZ przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzjach administracyjnych nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia §11 niniejszej uchwa³y a dla obiektów znajduj¹cych siê w strefach konserwatorskich B i E
nale¿y uwzglêdniæ ustalenia §9 niniejszej uchwa³y,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cego
Orodka Pomocy Spo³ecznej i Orodka Zdrowia,

e) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 30% powierzchni dzia³ek budowlanych.
§49. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
B - Mostki oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami UPi,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami UPi,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami UPi,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami UPi,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne - remizy OSP wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi komercyjne (handel, gastronomia), stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy us³ugowej,
4) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
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a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,

2) adaptacjê istniej¹cego budynku poczty z mo¿liwoci¹ rozbudowy lub przebudowy istniej¹cej zabudowy,

b) maksymalna wysokoæ zabudowy - trzy kondygnacje,
przy czym trzecia powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,

3) mo¿liwoæ zmiany funkcji obiektów budowlanych na inn¹
us³ugê publiczn¹.

c) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20o 
45o o równym k¹cie nachylenia,
d) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych oraz w granicach terenu.
5) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 30% powierzchni dzia³ek budowlanych.

§52. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami UC/KS
plan ustala:

§50. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne, (handlu, gastronomii, bytowe) i/lub tereny urz¹dzeñ obs³ugi
transportu samochodowego (komunikacji) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami UPs,

2) realizacjê zabudowy w oparciu o istniej¹ce podzia³y na
dzia³ki budowlane lub na podstawie nastêpuj¹cych zasad
i warunków podzia³u nieruchomoci:

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami UPs,

a) podzia³ na dzia³ki budowlane wymaga zapewnienia im
obs³ugi komunikacyjnej zgodnie z ustaleniami planu
oraz przepisami szczegó³owymi dotycz¹cymi gospodarki nieruchomociami,

F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami UPs,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
UPs,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami UPs,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne sportu
i rekreacji wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  parkingi, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cych
obiektów i urz¹dzeñ sportowych,
4) dla terenów nowej zabudowy us³ugowej zwi¹zanej z obs³ug¹ boisk sportowych obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady
i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy  jedna kondygnacja u¿ytkowa.
§51. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami UPp
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi publiczne ³¹cznoci wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

b) wydzielenie dzia³ek mo¿e odbywaæ siê w ramach istniej¹cych podzia³ów w³asnociowych b¹d w wyniku
zniesienia w³asnoci po uprzednim wykonaniu wstêpnej koncepcji podzia³u dzia³ki,
c) wielkoæ nowych wydzielonych dzia³ek powinna byæ
dostosowana do rodzaju us³ugi prowadzonej w obiektach kubaturowych z uwzglêdnieniem powierzchni przewidzianej pod miejsca parkingowe realizowane w granicach dzia³ki, do której inwestor posiada tytu³ prawny
i nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 1.000 m2; a szerokoci
krótszego boku wydzielonych dzia³ek nie powinna byæ
mniejsze ni¿ 20 m,
3) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6,
7 i 8,
b) lokalizacjê budynków jako wolnostoj¹ce,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy - trzy kondygnacje,
przy czym trzecia powinna stanowiæ poddasze u¿ytkowe,
d) nachylenie po³aci dachu budynków w zakresie 20° - 45°
o równym k¹cie nachylenia,
e) jednolita kolorystyka dachów wszystkich budynków na
poszczególnych dzia³kach budowlanych,
4) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek budowlanych,
5) mo¿liwoæ realizacji parkingu dla obs³ugi cmentarza, przy
budowie parkingu obowi¹zek rozwi¹zania sposobu odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych,
zgodnie z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi.
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§53. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

administracyjno-socjalnymi) i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami PPw,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  us³ugi komercyjne, sk³ady, magazyny, hurtownie, warsztaty rzemielnicze, parkingi, stacje transformatorowe,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem PPw,

3) mo¿liwoæ realizacji zabudowy us³ugowej (okrelonej jako
przeznaczenie uzupe³niaj¹ce) na wydzielonych dzia³kach,
nie towarzysz¹cych zabudowie przemys³owej, pod warunkiem ¿e powierzchnia wszystkich dzia³ek przeznaczonych
pod us³ugi stanowi nie wiêcej ni¿ 40% powierzchni terenu,
w którym s¹ zlokalizowane,

plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod dzia³alnoæ produkcyjn¹
o wysokiej intensywnoci zabudowy wraz z obiektami
(m.in. administracyjno-socjalnymi) i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  sk³ady, magazyny, hurtownie, us³ugi komercyjne, stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy przemys³owej mieszkaniowej i towarzysz¹cej,
4) w przypadku rozbudowy istniej¹cej i realizacji nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ 9 m
( nie dotyczy silosów i masztów lub kominów),
5) uci¹¿liwoæ prowadzonej na tereni dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki
lub zespo³u dzia³ek, do których inwestor posiada tytu³
prawny.
§54. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami od 1PPn do 5PPn,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami PPn,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
PPn,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami od
1PPn do 3PPn,
N  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami PPn,
M  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami PPn,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami PPn,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod dzia³alnoæ produkcyjn¹
o niskiej intensywnoci zabudowy wraz z obiektami (m.in.

4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy przemys³owej i us³ugowej a tak¿e domów mieszkalnych w³acicieli zak³adów produkcyjnych,
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
b) wyznaczenie pasa zieleni izolacyjnej przy granicy
z funkcj¹ mieszkaniow¹,
c) maksymalna wysokoæ zabudowy: us³ugowej 2 kondygnacje u¿ytkowe, przemys³owej i magazynowej  nie
wy¿ej ni¿ 9 m ( nie dotyczy silosów i masztów lub
kominów),
6) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek budowlanych,
7) powierzchniê zabudowan¹ dzia³ki nie wiêcej ni¿ 50%,
8) uci¹¿liwoæ prowadzonej na tereni dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki
lub zespo³u dzia³ek, do których inwestor posiada tytu³
prawny.
§55. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami UC/PPn,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami UC/PPn,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami UC/
PPn,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami UC/PPn,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami UC/
PPn,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod dzia³alnoæ produkcyjn¹
o niskiej intensywnoci zabudowy i/lub us³ugi komercyjne
- handlu, finansowe, komunikacyjne wraz z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
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2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce sk³ady, magazyny, hurtownie, warsztaty rzemielnicze, parkingi, stacje
transformatorowe,
3) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce na terenie UC/
PPn na terenie Bierzowa  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
4) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy przemys³owej i us³ugowej, adaptacja istniej¹cej
zabudowy mieszkalnej (w³acicieli zak³adów produkcyjnych)
5) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,

Poz. 1836

plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod us³ugi komercyjne (handlu, gastronomii, turystyki) lub obiekty i urz¹dzenia obs³ugi gospodarki rolnej (gospodarstwa hodowli zwierz¹t,
obs³uga rolnictwa) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy a tak¿e realizacja nowych obiektów tylko po uzyskaniu zgody
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
3) ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze chronionego krajobrazu, chów i hodowla zwierz¹t metod¹ bezció³kow¹,
4) dla obiektów architektonicznych o wartociach kulturowych wpisanych do ewidencji WKZ przy ustalaniu warunków zabudowy w decyzjach administracyjnych nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia §11 niniejszej uchwa³y a dla obiektów znajduj¹cych siê w strefie konserwatorskiej B nale¿y
uwzglêdniæ ustalenia §9 niniejszej uchwa³y.

b) maksymalna wysokoæ zabudowy: us³ugowej 2 kondygnacje u¿ytkowe, przemys³owej i magazynowej  nie
wy¿ej ni¿ 9 m (nie dotyczy silosów i masztów lub
kominów),

§58. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

7) powierzchniê biologicznie czynn¹ na min. 40% powierzchni dzia³ek budowlanych,

D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolem RU,

8) powierzchniê zabudowan¹ dzia³ki nie wiêcej ni¿ 50%.

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolem RU,

9) Uci¹¿liwoæ prowadzonej na tereni dzia³alnoci produkcyjnej i us³ugowej nie mo¿e wykraczaæ poza granice dzia³ki
lub dzia³ek, do których inwestor posiada tytu³ prawny.
§56. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem PS,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod sk³adowanie i magazynowanie materia³ów wraz z obiektami (m.in. administracyjno-socjalnymi) i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  stacje transformatorowe,
3) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy,
4) w przypadku rozbudowy istniej¹cej i realizacji nowej zabudowy nastêpuj¹ce zasady i warunki kszta³towania zabudowy:
a) zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 7,
b) maksymalna wysokoæ zabudowy  nie wy¿ej ni¿ 9 m
( nie dotyczy silosów i masztów lub kominów),
§57. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
G - Pisarzowice oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolem RU/
UC,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem RU,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami 1RU, 2RU
i 3RU  tylko na za³¹czniku Nr 1,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami 1RU, 2RU, 3RU, 4RU,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod obiekty i urz¹dzenia
obs³ugi gospodarki rolnej (gospodarstwa hodowli zwierz¹t) wraz z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) adaptacjê, rozbudowê oraz modernizacjê istniej¹cej zabudowy w tym mieszkalnej (w³acicieli zak³adów produkcyjnych), realizacja nowych obiektów,
3) dla terenów rozbudowywanej i nowej zabudowy us³ugowej zachowanie linii zabudowy okrelonych w §15.1 pkt 6
i 7,
4) ze wzglêdu na po³o¿enie w obszarze chronionego krajobrazu, chów i hodowlê zwierz¹t metod¹ ció³kow¹.
§59. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolem ZP,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolem ZP,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

 7971 

plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod zieleñ parkow¹ z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) w zagospodarowaniu terenu przestrzeganie ustaleñ zawartych w §9 niniejszej uchwa³y.
§60. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem ZCc,

Poz. 1836

2) uporz¹dkowanie terenu i zagospodarowanie zieleni¹ parkow¹,
3) ochronê konserwatorsk¹ kaplic, starych grobów i ogrodzeñ,
4) zachowanie strefy sanitarnej ochronnej dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zak³adów spo¿ywczych oraz magazynów spo¿ywczych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, o szerokoci 50 m liczone od ogrodzenia cmentarzy (jak dla zabudowy wyposa¿onej w ujêcia
wody z sieci wodoci¹gowej),

D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolem ZCc,

5) obowi¹zek zachowanie istniej¹cej zieleni wysokiej. Obowi¹zuje zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezporedniego zagro¿enia.

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolem ZCc,

§62. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolem ZCc,

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem UCk,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem
ZCc,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolem ZCc,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod cmentarze czynne
z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) ochronê konserwatorsk¹ kaplic, starych grobów i ogrodzeñ,
3) zachowanie strefy sanitarnej ochronnej dla lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zak³adów spo¿ywczych oraz magazynów spo¿ywczych, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi, o szerokoci 50 m liczone od ogrodzenia cmentarzy (jak dla zabudowy wyposa¿onej w ujêcia
wody z sieci wodoci¹gowej),
4) obowi¹zek zachowania walorów rodowiska przyrodniczego, a przede wszystkim zachowanie istniej¹cej zieleni
wysokiej (pojedynczych drzew, zadrzewieñ). Obowi¹zuje
zakaz wycinania drzew, oprócz przypadków bezporedniego zagro¿enia.
§61. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolem ZCn,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolem
ZCn,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem ZCn,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem ZCn,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod cmentarze nieczynne,

K  Ligota - oznaczonych na rysunkach planu, stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolem UCk,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod tereny us³ug komercyjnych zwi¹zanych z obs³ug¹ tras komunikacyjnych i komunikacj¹ ( w tym równie¿ handlu, gastronomii) i parking
z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  stacje transformatorowe,
3) adaptacja istniej¹cej stacji paliw p³ynnych i auto-gaz oraz
stacji kontroli pojazdów z mo¿liwoci¹ rozbudowy i modernizacji istniej¹cych obiektów i budowy nowych,
4) dostosowanie formy nowych lub rozbudowywanych obiektów architektonicznych do istniej¹cej zabudowy i krajobrazu.
§63. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami 1KS, 2KS,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami 1KS,
2KS,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem KS,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod tereny urz¹dzeñ obs³ugi
transportu samochodowego z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  stacje transformatorowe,
3) adaptacja istniej¹cych parkingów z mo¿liwoci¹ rozbudowy i modernizacji, budowa nowych,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Poz. 1836

 7972 

4) obowi¹zek rozwi¹zania sposobu odprowadzenia wód
opadowych z powierzchni utwardzonych, zgodnie z ustaleniami planu i przepisami szczególnymi.
§64. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem ZD,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolem ZD,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod tereny pracowniczych
ogrodów dzia³kowych z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  stacje transformatorowe,
3) zasady zagospodarowania i lokalizacji obiektów kubaturowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi
dotycz¹cymi ogrodów dzia³kowych.
§65. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolem TG,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem TG,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod urz¹dzenia gazownictwa,
2) rezerwa terenu pod stacjê redukcyjn¹ gazu.
§66. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolem TO
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod gminne sk³adowisko
odpadów sta³ych z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) adaptacjê z mo¿liwoci¹ rozbudowy i modernizacji istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ.
3) Uci¹¿liwoæ prowadzonej na terenie dzia³alnoci nie mo¿e
wykraczaæ poza granice dzia³ki lub dzia³ek, do których
inwestor posiada tytu³ prawny.
§67. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolem TK
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania cieków z obiektami i urz¹dzeniami
towarzysz¹cymi,

2) adaptacjê z mo¿liwoci¹ rozbudowy i modernizacji istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ.
3) Uci¹¿liwoæ prowadzonej na terenie dzia³alnoci nie mo¿e
wykraczaæ poza granice dzia³ki lub dzia³ek, do których
inwestor posiada tytu³ prawny.
§68. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolem TW,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami 1TW,
2TW,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolem TW,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami TW,
N  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolem TW,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  pod urz¹dzenia gospodarki
wodnej (ujêcia wody, stacje uzdatniana) z obiektami
i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) adaptacjê z mo¿liwoci¹ rozbudowy i modernizacji istniej¹cych obiektów i urz¹dzeñ.
§69. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami PE/
PPn,
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  tereny eksploatacji powierzchniowej i/lub pod dzia³alnoæ produkcyjn¹ o niskiej intensywnoci zabudowy wraz z obiektami (m.in.
administracyjno-socjalnymi) i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
2) dla dzia³ek przeznaczonych pod dzia³alnoæ produkcyjn¹
(PPn) obowi¹zuj¹ ustalanie §51.1 pkt od 2 do 7 niniejszej
uchwa³y,
3) dla dzia³ek przeznaczonych pod wydobycie (PE) obowi¹zuj¹:
a) mo¿liwoæ eksploatacji powierzchniowej tylko terenów posiadaj¹cych koncesjê, zakaz tworzenia nowych
terenów o przeznaczeniu wydobywczym,
b) przeznaczenie podstawowe  tereny eksploatacji powierzchniowej z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,
c) lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
w miarê mo¿liwoci terenowych poza granic¹ obszaru
górniczego,
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d) wydobywanie kopaliny tylko w granicach obszaru górniczego,
e) obowi¹zek eksploatacji z³o¿a zgodnie z opracowanym:
Projektem zagospodarowania z³o¿a oraz planem ruchu, a tak¿e wg zasad maj¹cych na uwadze optymalny
sposób wykorzystania udokumentowanych zasobów
z³o¿a, wymagañ w zakresie ochrony rodowiska, bezpieczeñstwa ¿ycia i zdrowia ludzkiego oraz technicznych mo¿liwoci wydobycia kopalin,

Poz. 1836

plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  tereny rolne,

f) dla zachowania istniej¹cego uk³adu hydrodynamicznego wód podziemnych eksploatacja kopaliny nie mo¿e
schodziæ poni¿ej warstwy wodononej,

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce  nowa zabudowa mieszkaniowa zagrodowa rozproszona wraz z ogrodami oraz zabudow¹ zwi¹zan¹ z gospodark¹ roln¹
z obiektami i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, pod warunkiem posiadania gospodarstwa rolnego na terenie gminy
Kobyla Góra o powierzchni nie mniejszej ni¿ 5 ha, sady
i ogrody, hodowla drzew i krzewów nie stanowi¹cych
gospodarki sadowniczej, realizacjê sieci napowietrznych
i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwi¹zane
z nimi urz¹dzenia, drogi dojazdowe,

g) obowi¹zek sukcesywnej rekultywacji wyeksploatowanego z³o¿a w kierunku lenym lub wodnym uzgodniony ze Starost¹ Ostrzeszowskim.

3) w jednostce strukturalnej D  Parzynów, C  Ignaców
i E  Marcinki na terenach oznaczonych symbolem 1RM,
mo¿liwoæ realizacji si³owni wiatrowych,

§70. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

4) lokalizacjê zabudowy zagrodowej na warunkach okrelonych w §41.1 pkt 2-6,

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami RM,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami RM,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami RM,
1RM,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami RM,
1RM,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami RM,
1RM,
F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami RM,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
RM,

5) zachowanie i wzbogacanie zieleni ródpolnej,
6) zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych niezwi¹zanych z produkcj¹ roln¹ i zabudow¹ roln¹.
§71. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami RP,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami RP,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami RP,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami RP,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami RP,
F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami RP,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami RM,

G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami RP,

J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami RM,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami RP,

K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami RM,

J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami RP,

L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami RM,

K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami RP,

M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami RM,

L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami RP,

N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami RM,

M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami RP,

O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami RM,

N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami RP,
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O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami RP,

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami ZL,

i RP - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y

F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami ZL,

plan ustala:

G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami ZL,

1) przeznaczenie podstawowe  tereny rolne bez prawa
zabudowy (zakaz dotyczy zabudowy nie zwi¹zanej z prowadzeniem gospodarstw rolnych), obejmuj¹ce swym zasiêgiem:
a) tereny upraw polowych, ³¹k i pastwisk (w tym gleby
mineralne IV klasy bonitacyjnej),
b) tereny ci¹gów ekologicznych lokalnych obejmuj¹ce
obni¿enia dolinne rzek, cieków i tereny ródliskowe
wraz z obudow¹ biologiczn¹,
c) obszary zagro¿enia wylewem rzek i cieków w so³ectwie
Rybin i Kunica Mylniewska,
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupe³niaj¹ce: zabudowa
zwi¹zana z gospodark¹ roln¹ z wy³¹czeniem budynków
mieszkalnych, sady i ogrody, realizacjê sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwi¹zane z nimi urz¹dzenia, hodowla drzew i krzewów nie
stanowi¹cych gospodarki sadowniczej, drogi dojazdowe,
3) w granicach krawêdzi obni¿eñ dolinnych rzek i cieków oraz
obszarach zagro¿enia wylewem rzek i cieków, oznaczonych na rysunku planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do
uchwa³y, obowi¹zuje zakaz lokalizacji: zabudowy zwi¹zanej z gospodark¹ roln¹, zak³adania sadów i ogrodów,
hodowli drzew i krzewów nie stanowi¹cych gospodarki
sadowniczej,
4) zachowanie i wzbogacanie zieleni ródpolnej, wprowadzanie nowych nasadzeñ na obrze¿ach obni¿eñ dolinnych.
2. Plan wskazuje orientacyjn¹ lokalizacjê zbiornika retencyjnego Niwki na rzece Polska Woda, w obrêbie miejscowoci Rybin i Zmylona Ligocka, nie ujêtego w programie
ma³ej retencji do 2015 r.
3. Plan ustala adaptacjê z mo¿liwoci¹ rozbudowy
w granicach istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej, zwi¹zanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego (budynek mieszkalny, budynki gospodarcze i inwentarskie itp.).
§72. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami ZL,
B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami ZL,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami ZL,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami ZL,

H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami ZL,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami ZL,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami ZL,
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami ZL,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami ZL,
N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami ZL,
O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami ZL,
i ZL - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik
Nr 1 do uchwa³y
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  tereny lene,
2) mo¿liwoæ modernizacji i przebudowy sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej oraz zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ,
3) zakaz wprowadzania obiektów kubaturowych na terenach
lasów prywatnych,
4) adaptacjê istniej¹cych duktów lenych, z mo¿liwoci¹
wykorzystania na ci¹gi pieszorowerowe szlaki turystyczne,
5) plan dopuszcza realizacjê obiektów kubaturowych nie
wymagaj¹cych pozwolenia na budowê zwi¹zanych z gospodark¹ len¹,
6) lokalizacjê 1 terenu projektowanego u¿ytku ekologicznego
Antal (bagien ródlenych) z stref¹ ekotonow¹ w granicach Lasów Pañstwowych, oznaczonych symbolem na
rysunku planu,
7) lokalizacjê lasów ochronnych (wodochronnych i glebochronnych) w granicach jednostki ALP i ustala gospodarowanie tymi terenami zgodnie z przepisami szczególnymi
w tym zakresie,
8) obowi¹zek gospodarowania na prywatnych terenach
lenych zgodnie z Uproszczonymi planami urz¹dzenia
lasów zatwierdzonymi decyzj¹ Urzêdu Wojewódzkiego
w Kaliszu.
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§73. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

lasów zatwierdzonymi decyzj¹ Urzêdu Wojewódzkiego
w Kaliszu.

A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami DZL,

§74. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:

B  Mostki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.2 do uchwa³y, symbolami DZL,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami DZL,
D - Parzynów oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.4 do uchwa³y, symbolami DZL,
E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami DZL,
F  Ba³dowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.6 do uchwa³y, symbolami DZL,
G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
DZL,
H  M¹koszyce - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.8 do uchwa³y, symbolami DZL,
J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami DZL,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami DZL,
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami DZL,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami DZL,

G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
RUL,
L  Zmylona Ligocka - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.11 do uchwa³y, symbolami RUL,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami RUL,
i RUL - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  tereny zabudowy obs³ugi
lenictwa,
2) mo¿liwoæ budowy nowych obiektów oraz modernizacji
i przebudowy istniej¹cych leniczówek i obiektów i urz¹dzeñ z ni¹ zwi¹zanych,
3) ochrona konserwatorska leniczówki w Kunicy Mylniewskiej zgodnie z ustaleniami §11 niniejszej uchwa³y.
§75. 1. Dla terenów po³o¿onych w jednostkach strukturalnych:
A  Kobyla Góra - oznaczonych na rysunkach planu,
stanowi¹cych za³¹czniki Nr 1 i Nr 2.1 do uchwa³y, symbolami WSs,
C  Ignaców - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.3 do uchwa³y, symbolami WSs,

N  Mylniew - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.13 do uchwa³y, symbolami DZL,

E  Marcinki - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.5 do uchwa³y, symbolami WSs,

O  Bierzów - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.14 do uchwa³y, symbolami DZL,

G  Pisarzowice - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.7 do uchwa³y, symbolami
WSs,

i DZL - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  tereny dolesieñ,
2) mo¿liwoæ budowy, modernizacji i przebudowy sieci napowietrznych i podziemnych infrastruktury technicznej
oraz zwi¹zanych z nimi urz¹dzeñ,
3) plan dopuszcza realizacjê obiektów kubaturowych nie
wymagaj¹cych pozwolenia na budowê zwi¹zanych z gospodark¹ len¹,
4) zakaz zalesiania terenów wokó³ istniej¹cych gazoci¹gów
wysokiego cinienia, wielkoæ strefy wolnej od zalesienia
nale¿y uzgodniæ z zarz¹dc¹ gazoci¹gu,
5) obowi¹zek gospodarowania na prywatnych terenach
lenych zgodnie z Uproszczonymi planami urz¹dzenia

J  Rybin - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.9 do uchwa³y, symbolami WSs,
K  Ligota - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych
za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.10 do uchwa³y, symbolami WSs,
M  Kunica Mylniewska - oznaczonych na rysunku planu,
stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 i Nr 2.12 do uchwa³y, symbolami WSs,
i WSs - oznaczonych na rysunku planu, stanowi¹cych za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y
plan ustala:
1) przeznaczenie podstawowe  tereny wód stoj¹cych,
2) ochrona i podnoszenie klasy czystoci wód zalewu Blew¹zka,
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3) ustanowienie strefy ciszy na zalewie Blew¹zka poprzez eliminacjê korzystania ze sprzêtu motorowodnego.
Jej obowi¹zywanie mo¿e byæ czasowo zawieszone decyzj¹ Wójta Gminy w szczególnych sytuacjach, np. celem
napowietrzenia wód zbiornika.
4) ochrona i dba³oæ o czystoci wód, zachowanie istniej¹cych stawów hodowlanych i mniejszych zbiorników po³o¿onych w terenach rolnych.
CZÊÆ D
Ustalenia szczegó³owe dla dróg
ROZDZIA£ IX
Szczegó³owe warunki dla uk³adu komunikacyjnego
§76. 1. Plan ustala nastêpuj¹ce warunki w zakresie
obs³ugi komunikacyjnej:
1) powi¹zanie komunikacyjne gminy z obszarem zewnêtrznym za porednictwem drogi wojewódzkiej nr 449
o znaczeniu regionalnym i dróg powiatowych: Nr 13429,
Nr 13430, Nr 13431, Nr 13432, Nr 13433, Nr 13437, Nr
13504, Nr 13526 dla wa¿niejszych powi¹zañ lokalnych,
2) plan wskazuje mo¿liwoæ obejcia wsi Kobyla Góra 
z Ostrzeszowa przez Olszynê-Ignaców  Marcinki - S³upia
do drogi krajowej £ód-Wroc³aw, (docelowo do S-8)
z wykorzystaniem pasów drogowych istniej¹cych dróg
powiatowych i gminnych oznaczon¹ na rysunku planu
graficznie  rezerwa pasa terenu o szer. 25,0 m,
3) obs³ugê komunikacyjn¹ terenów przeznaczonych pod zabudowê z przyleg³ych dróg istniej¹cych i projektowanych
(zbiorcze, lokalne, dojazdowe) okrelonych niniejszym planem, a w przypadku, gdy nie istnieje mo¿liwoæ wykonania zjazdów na drogi zbiorcze, lokalne i dojazdowe z drogi
g³ównej,
4) dostêpnoæ do drogi g³ównej G  drogi wojewódzkiej nr
449 g³ównie na wyznaczonych w planie skrzy¿owaniach
oznaczonych na rysunku planu, lub w uzasadnianych
przypadkach, za zgod¹ zarz¹dcy drogi,
5) klasyfikacjê funkcjonalno  techniczn¹ z podzia³em na
klasy dróg: E, G, Z, L,D dla terenów dróg
publicznych wyznaczonych w planie i oznaczonych na
rysunku planu symbolami literowymi:
a) KUe  droga ekspresowa (S-8),
b) KUg  droga g³ówna,
c) KUz  droga zbiorcza,
d) KUl  droga lokalna,
e) KUd  droga dojazdowa,
dla których ustalenia szczegó³owe okrelono w §77.1;
6) parametry techniczne dróg powinny spe³niaæ wymagania
ustalone w odrêbnych przepisach okrelaj¹cych warunki
techniczne, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne
i ich usytuowanie,
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7) plan dopuszcza, w obrêbie terenów zainwestowanych
i terenów lenych, mniejsze szerokoci pasów drogowych
w liniach rozgraniczaj¹cych, ni¿ podane w tabeli w §77.1,
pod warunkiem gdy:
a) uzasadnia to istniej¹cy stan zagospodarowania lub
trudne warunki terenowe,
b) istnieje mo¿liwoæ wzajemnego rozmieszczenia elementów drogi oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, odwodnienia drogi i jej wysokociowego rozwi¹zania;
8) w terenach dróg, w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych, plan
zakazuje lokalizacji budynków i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych
z gospodark¹ drogow¹ lub potrzebami ruchu drogowego,
z wyj¹tkiem zieleni i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,
pod warunkiem uwzglêdnienia wymagañ okrelonych
w odrêbnych przepisach dotycz¹cych dróg publicznych
oraz uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi,
9) plan dopuszcza mo¿liwoæ realizacji sieci uzbrojenia
w liniach rozgraniczaj¹cych drogi wojewódzkiej nr 449
(1KUg) pod warunkiem lokalizacji sieci na obrze¿ach linii
rozgraniczaj¹cych i uzyskania zgody zarz¹dcy drogi,
10) plan dopuszcza mo¿liwoæ pozostawienia w pasie drogowym istniej¹cych budynków i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych
z drogami i ich obs³ug¹ pod warunkiem, ¿e:
a) nie powoduj¹ zagro¿enia oraz utrudnieñ dla ruchu
drogowego i pieszego oraz nie zak³ócaj¹ wykonywania
zadañ zarz¹du drogi,
b) nie koliduj¹ z zak³adan¹ sieci¹ infrastruktury technicznej,
c) uzyskania zgody zarz¹dcy drogi na ich przebudowê lub
remont;
11) plan dopuszcza w terenach dróg, w obrêbie linii rozgraniczaj¹cych lokalizacjê cie¿ek rowerowych z uwzglêdnieniem przepisów szczególnych i w porozumieniu z zarz¹dc¹
drogi,
12) ogrodzenia dzia³ek budowlanych i innych nieruchomoci
nie mog¹ przekraczaæ wyznaczonych linii rozgraniczaj¹cych dróg, z zastrze¿eniem ust. 7,
13) nieprzekraczalne linie zabudowy lokalizowane zgodnie
z ustaleniami zawartymi w §15.1 pkt 6 i 7,
14) dla dróg nie wyznaczonych w planie na terenach zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowê plan ustala:
a) dla dróg klasy L (lokalnych) - szerokoæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych min. 12,0 m,
b) dla dróg klasy D (dojazdowych) - szerokoæ pasa
drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych min. 10,0 m,
c) dla ci¹gów pieszo  jezdnych szerokoæ w liniach
rozgraniczaj¹cych min. 6m,
d) w przypadku nowych w³¹czeñ do uk³adu podstawowego (drogi wojewódzka i powiatowe) koniecznoæ uzgodnienia z zarz¹dc¹ drogi,
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15) plan wyznacza ci¹g pieszy, ³¹cz¹cy centrum Kobylej Góry
z terenami wypoczynkowymi nad zalewem, po terenie
dzia³ek 154/13, 154/14, 153/8, 140/8 i 477 o szerokoci min.
2 m, oznaczony symbolem graficznym na rysunku nr 2.1
stanowi¹cym za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y.
Symbol na
planie

1KUe

symbol
graficzny
1KUg

1KUz

2KUz
3KUz
4KUz
5KUz
6KUz
7KUz
1KUl
2KUl
3KUl
4KUl
5KUl
6KUl
7KUl
8KUl
9KUl
10KUl
11KUl
12KUl
13KUl
14KUl
15KUl
16KUl
17KUl
18KUl
19KUl
20KUl
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§77. 1. Plan ustala dla poszczególnych dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KUp, KUg,KUz, KUl, KUd
parametry funkcjonalno-techniczne:

Nazwa drogi, przebieg

projektowana trasa ekspresowa S-8
obejcie wsi Kobyla Góra w ci¹gu drogi wojewódzkiej poprzez
adaptacjê drogi gminnej nr 9626 do z Marcinek przez Ignaców do
Olszyny i drogi powiatowej nr 13437 z Marcinek przez Ba³dowice
do S³upi(drogi krajowej £ód-Wroc³aw lub do S-8)
droga wojewódzka nr 449 B³aszki - Ostrzeszów  Syców od
granicy z gm. Ostrzeszów, przez wie Kobyla Góra do granic z
gm. Syców
droga powiatowa nr 13430
Miêdzybórz-Szklarka Mylniewska od granicy z gm. Miêdzybórz,
przez wie Zmylona Ligocka i Ku¿nica Mylniewska do granicy z
gmin¹ Ostrzewszów
droga powiatowa nr 13431
Kobyla Góra  Ku¿nica Mylniewska od drogi 1KUg do drogi
2KUz, przez wie Mylniew
droga powiatowa nr 13432
Kobyla Góra  Parzynów od drogi 1KUg przez wie Ignaców do
drogi 4KUz
droga powiatowa nr 13433
Turze-Parzynów-Ostrzeszów od granicy z gm. Ostrzeszów przez
wie Parzynów do granicy z gm. Ostrzeszów
droga powiatowa nr 13437
Kobyla Góra-Marcinki-S³upia od drogi 1KUg, przez wie Marcinki
do granicy z gm. Kêpno
droga powiatowa nr 13429 Kraszew  M¹koszyce- Marcinki od
granicy gminy do drogi nr 1KUg i od drogi 1KUg do wsi Marcinki
droga powiatowa nr 13526
Bralin-Czermin-Marcinki od granicy z gm. Kêpno do drogi
nr.5KUz w Marcinkach
droga powiatowa nr 13504
Kêpno-Mielêcin- Marcinki od granicy z gm. Kêpno do drogi nr
1KUl w Marcinkach
droga gminna nr 9609 przez M¹koszyce do Starego Folwarku
droga gminna 9510
przez Pisarzowice do granicy gminy (S³upia)
droga gminna 9911
od drogi 2KUz do 12KUl, Mylniew - Bierzów
droga gminna 9612 Marcinki - Parzynów
droga gminna 9613 z Kobylej Góry przez Lipnik
droga gminna 9614 Marcinki - Pisarzowice
droga gminna 9615 Parzynów - Rogaszyce
droga gminna 9616 Pisarzowice - M¹koszyce
droga gminna 9618 Parzynów -Ko³chowy
droga gminna 9619 Bierzów - Smolarze
droga gminna 9620 Zmylona Parzynowska  Pustkowie
Parzynowskie
droga gminna 9622 Ligota  Kunica Mylniewska
droga gminna 9623 Ligota  M¹koszyce - Rybin
droga gminna 9625 Zmylona Ligocka - Rybin
droga gminna 9626 Marcinki - Mostki
droga gminna 9627 Stary Folwark  Fru¿ów
droga gminna 9628 Ku¿nica Mylniewska  Szklarka Mylniewska
droga gminna 9629 M¹koszyce  Kobyla Góra

Klasa drogi

S

Podstawowa szerokoæ w
liniach rozgraniczaj¹cych (w
metrach)
ok. 100
linie rozgraniczaj¹ce do
uszczegó³owienia w
projekcie budowlanym
drogi

G

25

G

25

Z

20

Z

20

Z

20

Z

20

Z

20

Z

20

L/Z

12-20

L/Z

12-20

L

12-15

L

12-15

L

12-15

L
L
L
L
L
L
L

12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15

L

12-15

L
L
L
L
L
L
L

12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
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21KUl
22KUl
23KUl
24KUl
25KUl
26KUl
27KUl
28KUl
29KUl
30KUl
31KUl
32KUl
1KUd
2KUd
3KUd
4KUd
5KUd
6KUd
7KUd
8KUd
9KUd
10KUd
11KUd
12KUd
13KUd
14KUd
15KUd
16KUd
17KUd
18KUd
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droga gminna 9630 Kobyla Góra - Mostki
droga gminna 9632 Kobyla Góra - Bierzów
droga gminna 9633 Mylniew  Kunica Mylniewska
droga gminna 9635 przez wie Ba³dowice
droga gminna 9636 Resztówka  Zmylona Ligocka
droga gminna Ba³dowice wie do drogi 4KUl
droga gminna Bierzów  Szklarka Mylniewska
droga gminna M¹koszyce - Bierzów
droga gminna przez wie Bierzów
droga gminna przez Ligotê  tereny letniskowe
droga gminna przez wie Pisarzowice
droga (ulica) w Kobylej Górze od drogi 28KUl do 1KUg (ul.
Ogrodowa)
droga gminna 9617 od drogi 2KUz w Kobylej Górze do Zmylonej
Ligockiej
droga gminna 9620 przez Parzynów Pustkowie
droga gminna 9621 Jawor - Ignaców
droga gminna 9624 Ba³dowice - Czernin
droga gminna 9634 Ba³dowice  Stary Tabor
droga gminna przez Zmylon¹ Ligock¹
droga gminna przez Ligotê do Kobylej Góry
droga gminna przez wie Ligota
droga gminna przez wie M¹koszyce
droga gminna przez wie M¹koszyce
droga gminna przez wie Ba³dowice
droga gminna przez wie Marcinki
droga gminna przez wie Marcinki
droga gminna przez wie Marcinki
droga gminna przez wie Marcinki
droga gminna przez wie Parzynów
droga przez wie Ba³dowice
droga przez wie Kunica Mylniewska

L
L
L
L
L
L
L
L
L
L
L

12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15
12-15

L

12

D

10

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Drogi (ulice) na terenie obrêbu wiejskiego A  Kobyla Góra oznaczone symbolami od KUd1 do KUd 21 tylko na rysunku
planu stanowi¹cym za³¹cznik Nr 2.1 do niniejszej uchwa³y:
D

min. 10

KUd2
KUd3
KUd4
KUd5
KUd6
KUd7
KUd8
KUd9
KUd10
KUd11

projektowana ulica (przy ogrodach dzia³kowych) + ul.
Biwakowa
projektowana + ul. Namiotowa
ul. Zuchowska
ul. Harcerska
ul. S³oneczna  ul. Podrzeczna
ul. E. Z³ocha + projektowana
projektowana
projektowana
ul. Lena
projektowana
projektowana

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

KUd12

ul. Bohaterów Warszawy i ul. Bohaterów Westerplatte

D

KUd13
KUd14
KUd15
KUd16
KUd17
KUd18
KUd19
KUd20
KUd21
KUd22
KUd23
KUd24

projektowana
ul. Polna
ul. T. Kociuszki
ul. Pocztowa
ul. 3 Maja
istniej¹ca  dojazd do cmentarza
projektowany dojazd do cmentarza
projektowana
projektowana
projektowana
projektowana
projektowana
ul. przez teren OSiR dla obs³ugi terenów rekreacyjnych,
przebieg rodkowego odcinka do ustalenia w planie
zagospodarowania terenu UP/UCt
ul. M. Konopnickiej  ci¹g pieszo-jezdny

D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10, zawê¿enie na terenie
lenym 6 m
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10
min. 10

D

min. 10

D

6 - 10

KUd1

KUd25
KUd26
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KUd27
KUd28
KUd29
KUd30
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ul. Ks. Jana Markula
projektowana
istniej¹ca na Os. mieszkaniowym wielorodzinnym
istniej¹ca na Os. mieszkaniowym wielorodzinnym

CZÊÆ E
Postanowienia koñcowe
§78. 1. Wartoæ stawki procentowej, s³u¿¹cej naliczeniu
op³aty zwi¹zanej ze wzrostem wartoci nieruchomoci, okrela siê na:
1) terenów przeznaczonych pod zabudowê, oznaczonych na
rysunkach planu od nr 2.1 do 2.14 symbolem graficznym
w kratkê  0%,
2) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê, oznaczonych
na rysunkach planu od nr 2.1 do 2.14 symbolem graficznym w kropki  5%,
3) dla terenów przeznaczonych pod zabudowê, bez oznaczenia na rysunkach planu od nr 2.1 do 2.14 bez oznaczenia
 20%.
§79. 1. W planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego przeznacza siê pod zabudowê i pod budowê dróg:
- 0,4770 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego
klasy IVa,

D
D
D
D

min. 10
min. 10
min. 10
min. 10

- 13,025 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego
klasy IVb,
- 8,154 ha gruntów ³¹k i pastwisk pochodzenia mineralnego
klasy IV, które uzyska³y zgodê Wojewody Wielkopolskiego
w decyzji RR.Ka 12.77110-28.1/04 oraz
- 2,353 ha gruntów lenych, które uzyska³y zgodê Wojewody Wielkopolskiego w decyzjach: SR.Ka-7.6112/2/04, SRKa-III-6-6112/15/2003, SR-K 7.6112/1/04, SR.Ka-7.6112/4/
04,
- 1,22 ha gruntów lenych Skarbu Pañstwa, które uzyska³y
zgodê Ministra rodowiska z dnia 20.11.2003 r. znak ZS2120/238/2003, ds.DMG.7323/3/2003
§80. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kobyla Góra.
§81. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Kobyla Góra
() Eugeniusz Morta
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UCHWA£A Nr 167/XIV/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia obwodu do g³osowania na terenie Gminy lesin dla przeprowadzenia
wyborów pos³ów do Parlamentu Europejskiego zarz¹dzonych na dzieñ 13 czerwca 2004 r.
Na podstawie art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 12 kwietnia
2001 r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U. Nr 46,
poz. 499 z pón. zm. (2001-07-20 Dz.U.01.74.786, 2002-01-01
Dz.U.01.154.1802, 2002-03-08 Dz.U.02.14.128, 2002-08-10
Dz.U.02.127.1089, 2002-10-27 Dz.U.02.113.984, 2003-04-17
Dz.U.03.57.507, 2003-08-24 Dz.U.03.130.1188, 2004-01-01
Dz.U.02.153.1271, 2004-03-01 Dz.U.04.25.219) w zwi¹zku z art.
42 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r.  Ordynacja
wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz.U. z 2004 r. Nr 25,
poz. 219) Rada Miejska Gminy lesin uchwala, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê obwód g³osowania oraz ustala jego numer, granice i siedzibê obwodowej komisji wyborczej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy lesin.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Uchwa³ê podaje siê do wiadomoci publicznej
w sposób zwyczajowo przyjêty.
Przewodnicz¹cy Rady
() S³awomir Królak

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 167/XIV/04
Rady Miejskiej Gminy lesin
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

NUMER I GRANICE OBWODU ORAZ SIEDZIBA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ UTWORZONEJ
NA PODSTAWIE UCHWA£Y NR 167/XIV/04 RADY MIEJSKIEJ GMINY LESIN Z DNIA 27 KWIETNIA 2004 R.
Nr obwodu
3

Granice obwodu
Miasto lesin: mieszkañcy Domu Pomocy
Spo³ecznej w lesinie, przy ul. Kocielnej

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
Dom Pomocy Spo³ecznej w lesinie (lokal
przystosowany dla potrzeb osób
niepe³nosprawnych)
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UCHWA£A Nr 144/XVIII/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Wieleñ
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 w zwi¹zku z art. 31 ust.
1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad
gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 ze zm.) Rada Miejska w Wieleniu uchwala,
co nastêpuje:
§1. Na obszarze Gminy Wieleñ tworzy siê sta³e obwody
g³osowania dla przeprowadzenia g³osowania w wyborach do
rad, jak w za³¹czniku do uchwa³y.

§3. Traci moc uchwa³a Nr 368/XLV/02 Rady Miejskiej
w Wieleniu z dnia 5 sierpnia 2002 r. w sprawie utworzenia
sta³ych obwodów g³osowania na obszarze Gminy Wieleñ.
§4. Uchwa³a obowi¹zuje od dnia podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, oraz podaniu do publicznej wiadomoci poprzez
rozplakatowanie obwieszczeñ w miejscach publicznych na
terenie Miasta i Gminy Wieleñ i na tablicy og³oszeñ Urzêdu
Miejskiego w Wieleniu.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wielenia.

Przewodnicz¹cy Rady
() Jan Palacz

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 144/XVIII/04
Rady Miejskiej w Wieleniu
z dnia 27 kwietnia 2004 r.

Nr
obwodu
1
1.

2.

3

4.

5.
6.

Granice obwodu
2
Wieleñ
Ulice: Kociuszki, Kocielna, £¹kowa, Polna Portowa, Nadnotecka, Nowe Miasto, Plac
Powstañców Wielkopolskich, Kasprzaka, Mickiewicza, Hanki Sawickiej, Szkolna,
Sienkiewicza, B³onie, Ogrodowa, Poremba, Rybaki, Lipowa, Jaryñska, Stanis³awa
Staszica
Wieleñ
Dom Pomocy Spo³ecznej prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Wieleniu
Wieleñ Ulice:
Bohaterów Westerplatte, Kazimierzea Brownsforda, Hubala, Janka z Czarnkowa, Krótka,
Krasickiego, Kopernika, Mê¿ykowska, Na Skarpie, Nojiego, Piêkna, Sikorskiego,
Sucharskiego, Wojska Polskiego, Wyzwolenia, Czarnkowska, Akacjowa, Bukowa, Dom
Pomocy Spo³ecznej w Wieleniu, Drawska, Jarzêbinowa, Jesionowa, Modrzewiowa,
Przytorze, Fryderyka Chopina, Topolowa, Dworcowa, Sportowa, Bêglewska,
Wybudowanie, Potrzebowicka, Przemys³owa.
Osady:
Bêglewo, Potrzebowice, Brzeno, £aski, Osina, Zawada, Jaryñ.
Wieleñ Ulice:
Sosnowa, Daszyñskiego, Lena, 27 Stycznia, Plac Zwyciêstwa, Traugutta, Waryñskiego,
Jana Paw³a II, Pilska, Spó³dzielcza, Aleja, Zamkowa, Strzelecka, Miêdzyleska, £owiecka,
Zwierzyniecka.
Wsie:
Herburtowo, Marianowo, Kuniczka
Osady:
Brzezinki, Mniszek
Wie
Rosko
Wsie:
Dzier¿¹¿no Wielkie, Dzier¿¹¿no Ma³e, Dêbogóra, Gieczynek, Kocieñ Wielki. Osady:
Lipinki, Usypisko

Nr okrêgu
wyborczego
3
II

II

II,IV

I,VIII,X

III
VIII, IX, X
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7.
8.

9.
10.
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Wsie:
Nowe Dwory, Zielonowo, Folsztyn, Ka³¹dek
Wie
Gulcz, Hamrzysko
Osada
Maciejewo, Gniewomierz
Wsie:
Bia³a, Mê¿yk, Mia³y
Osada
Bielsko
Wie:
Wrzeszczyna i Wybudowanie Stêpy M³yn

VII, VIII
V

IV, V
VI

1839
UCHWA£A Nr XVII/142/2004 RADY GMINY W DRAWSKU
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838
z 2000 r. tekst jednolity, Dz.U. Nr 86, poz. 958, Nr 12, poz. 136,
z 2001r. Dz.U. 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, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Dz.U. Nr 80. poz.
721, Nr 80, poz. 717, Nr 200, poz. 1953, Nr 200, poz. 1953, Nr
217, poz. 2124, Nr 200, poz. 1953) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. tekst jednolity, 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, nr 162, poz. 1568, z 2002 r. Nr 153,
poz. 1271) Rada Gminy w Drawsku uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na
cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, jak w za³¹czniku do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Roman Rybarczyk

Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XVII/142/2004
Rady Gminy w Drawsku
z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Za zajêcie m2 powierzchni pasa drogowego do 20% jezdni
Za zajêcie m2 powierzchni pasa drogowego od 20% do 50% jezdni
Za zajêcie m2 powierzchni pasa drogowego powy¿ej 50% jezdni
Place, zatoki postojowe i autobusowe, cie¿ki rowerowe, ci¹gi piesze
Pozosta³e elementy pasa drogowego
Obiekt handlowy lub us³ugowy poza terenem zabudowanym za 1 m2 rzutu
poziomego
Obiekt handlowy lub us³ugowy w terenie zabudowanym za 1 m2 rzutu
poziomego
Za reklamy za 1 m2
Za umieszczanie urz¹dzeñ poza obszarem zabudowanym za 1 m2 rzutu
poziomego (op³ata roczna)

Stawka op³aty za 1 m² op³aty
zajêtego pasa drogowego
3,00/dzieñ
5,00/dzieñ
8,00/dzieñ
3,00/dzieñ
1,50/dzieñ
0,40/dzieñ
0,50/dzieñ
1,00/dzieñ
15,00/rok
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Za umieszczenie urz¹dzeñ w obszarze zabudowanym za 1 m2 rzutu
poziomego (op³ata roczna)
Za umieszczenie urz¹dzeñ na drogowym obiekcie in¿ynierskim za 1 m2
rzutu poziomego
Op³ata za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w innych
celach ni¿ wymienione wy¿ej

40,00/rok
200,00/rok
0,40/dzieñ

1840
UCHWA£A Nr XVIII/177/2004 RADY MIEJSKIEJ W RAKONIEWICACH
z dnia 28 kwietnia 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y Nr VII/66/2003 Rady Miejskiej Rakoniewice z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Rakoniewice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) Rada Miejska uchwala co
nastêpuje:
§1. 1. W §16 ust. 1 Statutu dodaje siê pkt 5 o brzmieniu:
5) ds. Monitorowania Strategii Rozwoju Spo³eczno - Gospodarczego Miasta i Gminy Rakoniewice

10. Urz¹d Miejski Gminy Rakoniewice.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Rakoniewic.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca Rady
() Aleksandra Tomaszewska

2. W za³¹czniku nr 3 do Statutu dodaje siê pkt 10
o brzmieniu:

1841
UCHWA£A Nr XVIII/108/04 RADY GMINY CHRZYPSKO WIELKIE
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie obni¿enia wskanika procentowego dodatku mieszkaniowego
Na podstawie art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734,
zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 216, poz. 1826 z 2003 r. Dz.U. Nr 203,
poz. 1966) Rada Gminy Chrzypsko Wielkie uchwala co nastêpuje:
§1. Obni¿a siê wysokoæ wskaników dodatku mieszkaniowego do 60%.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr in¿. Edward Zió³ek
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1842
UCHWA£A Nr XVII/122/04 RADY GMINY POWIDZ
z dnia 30 kwietnia 2004 r.
w sprawie zakazu biwakowania
Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142. poz.
1591 ze zm.) Rada Gminy Powidz uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Na terenie gminy Powidz w pasie 100 m od linii
brzegowej jezior wprowadza siê zakaz biwakowania poza
miejscami do tego wyznaczonymi.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, obowi¹zuje w okresie
od dnia 15 czerwca do dnia 15 padziernika ka¿dego roku.
§2. Dla celów niniejszej uchwa³y pod pojêciem:
1) linii brzegowej rozumie siê - krawêd brzegu lub liniê
sta³ego porostu traw,

§3. Kto narusza zakaz biwakowania okrelony w §1 podlega karze grzywny wymierzanej w trybie i na zasadach
okrelonych w prawie o wykroczeniach.
§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Powidz.
§5. 1. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 dni od dnia
og³oszenia poprzez rozplakatowanie w drodze obwieszczeñ
oraz wywieszenie na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Gminy
Powidz.
2. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Powidz
() Jacek Kowalski

2) biwakowania rozumie siê - postawienie przyczepy kempingowej lub rozbicie namiotu.

1843
OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU
z dnia 17 maja 2004 r.
w sprawie zmian w sk³adzie Rady Miejskiej Kalisza
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r.- Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r., Nr 159,
poz. 1547 i z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055) i §2
ust. 1 pkt 4 uchwa³y Pañstwowej Komisji Wyborczej z dnia 25
marca 2002 r. w sprawie okrelenia w³aciwoci terytorialnej
komisarzy wyborczych, w³aciwoci rzeczowej w zakresie
wykonywania czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim
oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr 13, poz. 225
ze zmianami), podaje siê do publicznej wiadomoci, co nastêpuje:
1) zarz¹dzeniem zastêpczym z dnia 11 sierpnia 2003 r.
Nr PN.II - 0915/1/03 Wojewoda Wielkopolski stwierdzi³
wyganiecie w okrêgu wyborczym Nr 4 mandatu radnego
Jerzego Ryszarda Madejczyka z listy Nr 8 Komitetu
Wyborczego WSZYSTKO DLA KALISZA,

2) zgodnie z informacj¹ z Krajowego Rejestru Karnego, wobec
kandydata z tej samej listy wyborczej, który otrzyma³
kolejno najwiêksz¹ iloæ g³osów, zachodzi przes³anka z art.
190 ust. 1 pkt 4 Ordynacji wyborczej, tj. prawomocnego
skazuj¹cego wyroku s¹du, orzeczonego za przestêpstwo
umylne,
3) uchwa³¹ Nr XV/195/2004 z dnia 5 lutego 2004 r. Rada
Miejska Kalisza stwierdzi³a wst¹pienie na miejsce radnego
Jerzego Ryszarda Madejczyka Pana Marka Tadeusza Nowaka, kandydata z tej samej listy, który w wyborach 27
padziernika 2002 r. uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê
g³osów, nie utraci³ prawa wybieralnoci i nie zachodzi
wobec niego przes³anka, o której mowa w art. 190 ust. 1
pkt 4 Ordynacji,
4) Rada Miejska Kalisza uchwa³¹ Nr XVII/237/2004 z dnia 25
marca 2004 r. stwierdzi³a wyganiêcie w okrêgu wybor-
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czym Nr 1 mandatu radnego Zbigniewa Stefana Bia³ka
z listy Nr 3 Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD  UP,
5) uchwa³¹ Nr XVIII/250/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. Rada
Miejska Kalisza stwierdzi³a wst¹pienie na miejsce powy¿szego radnego Pani Ariany Wies³awy Lewickiej, kandydat-

ki z tej samej listy, która w wyborach 27 padziernika
2002 r. uzyska³a kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów, a nie
utraci³a prawa wybieralnoci.
Komisarz Wyborczy w Kaliszu
() Marian Raszewski

1844
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU MIASTA CZARNKÓW ZA 2003 R.
DOCHODY
Dzia³
010

700

Rozdz.
01095

70005

§

083

047
075
076
077

750

091
097
75011
75023

751

75101
75110

754

75414
75416

201
045
057
069
083
091
097

201
201

201
057

756

75601

75615

035
091

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z us³ug
Gospodarka mieszkaniowa
Gosp. gruntami i nieruchomociami
Wp³aty z op³at za u¿ytkowanie wieczyste
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³. maj¹tkowych
Wp³aty z tyt. przekszta³cenia prawa u¿ytkowania
wieczystego przys³uguj¹cego os. fiz. w prawo
w³asnoci
Wp³aty z tyt. odp³atnego nabycia prawa
w³asnoci nieruchomoci
Odsetki od nieterminowych wp³at
Wp³aty z ró¿nych dochodów
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Dotacja cel. na zad. zlecone
Urzêdy gmin
Wp³ywy z op³at administracyjnych
Grzywny, mandaty, kary pieniê¿ne
Wp³ywy z ró¿nych op³at
Wp³ywy z us³ug
Odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
Urzêdy naczelnych org. w³. pañstw.
Dotacja celowa na zad. zlecone
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
Dotacja celowa na zad. zlecone
Bezpieczeñstwo publiczne i ochr. p. po¿arowa
Obrona cywilna
Dotacja cel. na zad. zlecone
Stra¿ Miejska
Grzywny, mandaty i inne kary pieniê¿ne od
ludnoci
Dochody od osób prawnych, fizycznych
Wp³ywy z pod. dochód, od os. fizycznych
Karta podatkowa
Odsetki
Wp³ywy z pod. rolnego, lenego, od cyw.
praw;pod. i op³at od osób prawnych

Plan



2.565.578
2.565.578
80.000
1.654.606

Wykonanie
120
120
120
1.884.321
1.884.321
74.730
1.480.026

%



73,4
73,4
93,4
89,4

8.000

8.009

100,1

813.000

301.400

37,1

9.972

128.200
91.200
91.200
37.000
12.000
0
2.000
0
0
23.000
18.214
1.816
1.816
16.398
16.398
4.200
200
200
4.000

17.309
2.847
190.751
91.200
91.200
99.551
0
330
4.357
6
12
94.846
18.010
1.816
1.816
16.194
16.194
2.499
200
200
2.299

173,6

148,7
100
100
269,0
0

4.000

2.299

57,4

9.780.711
100.000
100.000

9.881.701
55.422
54.786
636

101,0
55,4
54,7


4.704.250

4.744.303

100,9

217,8

412,3
98,8
100,0
100,0
98,7
98,7
59,5
100,0
100,0
57.4
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031
032
033
034
045
091
75616

75618

031
032
033
034
036
037
043
045
050
083
091
041
048
091

75621

758

001
002
75801
75802
75805
75814

801

292
292
292
035
036
050
091
092

80101
075

80110

092
097
201
075
092
097
633

80195
853

85313

203

201

85314
85315
85316
85319

201
203
201
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Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transport.
Wp³ywy z op³aty administracyjnej
Odsetki
Wp³ywy z pod. rolnego, lenego, od spadków i
darowizn, czynn. cyw. pr. os. fiz.
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transport.
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od posiadanych psów
Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej
Pod. od czynn. cywinlo-prawnych
Wp³ywy z us³ug
Odsetki
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³aty skarbowej
Wp³ywy z op³at za sprzeda¿ alkoholu
Odsetki
Udzia³y gmin w podat. stanów, doch. bud¿etu
pañstwa
Pod. dochod. od os. fizycznych
Pod. dochod. od os. prawnych
Ró¿ne rozliczenia
Czêæ owiat. subwencji ogólnej
Subwencje ogólne z bud¿. pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogól.
Subwencje ogólne z bud. pañ
Czêæ rekompens. subw. ogól.
Subwencje ogólne z bud¿etu pañ.
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Karta podatkowa
Pod. od spadków i darowizn
Pod. od czynn. cywilno -prawnych
Odsetki od nietermin. wp³at podatków
Pozosta³e odsetki
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacja celowa na zad. zlecone
Gimnazja
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe na realizacjê inwestycji i zakupów
inwestycyjnych w³asnych gmin
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe na w³asne zad. bie¿¹ce
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Dotacja celowa na zad. zlecone
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne
Dotacje celowe na zad. zlecone
Dodatki mieszkaniowe
Dot. celowe na w³asne zad. bie¿¹ce
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
Dot. celowe na zad. zlecone
Orodki pomocy spo³ecznej

4.600.000
650
600
103.000



4.581.300
590
622
146.962
2.173
12.656

99,6
90,8
103,7
142,7



988.900

1.179.915

119,3

620.000
9.000
300
28.700
12.000
23.900
78.000
2.000
125.000
80.000
10.000
537.000
377.000
160.000
0

709.506
11.644
677
74.656
20.546
24.496
78.387
19.560
149.494
73.237
17.712
553.641
380.458
173.011
172

114,4
129,4
225,7
260,1
171,2
102,5
100,5
978,0
119,6
91,5
177,1
103,1
100,9
108,1
0

3.450.561

3.348.420

97,0

3.120.561
330.000
5.297.919
4.447.054
4.447.054
7.760
7.760
793.105
793.105
50.000




50.000
1.425.339
4.401

2.898.707
449.713
5.291.369
4.447.054
4.447.054
7760
7.760
793.105
793.105
43.450
-198
-154
-50
-443
44.295
1.454.457
21.636

92,9
136,3
99,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
86,9




88,6
102,0
491,6



5.437



4.401
1.377.230

3.935
7.863
4.401
1.389.113



7.176




9.230

4284
9.653




1.368.000

1.368.000

100,0

43.708
43.708
1.046.013
12.900
12.900

43.708
43708
1.054.676
12.682
12.682

100,0
100,0
100,8
98,3
98,3

510.626

510.553

99,9

510.626
241.600
241.600
19.600
19.600
167.600

510.553
241.600
241.600
18.972
18.972
171.120

99,9
100,0
100,0
96,8
96,8
102,1




100,0
100,9
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85328

85378
85395

854

092
097
201
083
201
201
045
083
097
201
203

85404
075

900

083
091
092
097
90015
90095

921

201
097

92109
233

926

92601

083
092
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Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dot. celowe na zad. zlecone
Us³ugi opiekuñcze
Wp³ywy z us³ug
Dot. celowe na zad. zlecone
Usuwanie skutków klêski ¿ywio³owej
Dot. celowe na zad. zlecone
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z op³aty administracyjnej
Wp³ywy z us³ug
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe na zad. zlecone
Dot. celowe na w³asne zad. bie¿¹ce
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkola
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych
Wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterminowych wp³at
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Gosp. komun, i ochr. rodowiska
Owietlenie ulic, placów i dróg
Dot. celowe na zad. zlecone
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice i kluby
Dotacje celowe na zad. bie¿. realizowana na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Razem



167.600
41.900
11.000
30.900
621
621
51.166

27.000

2.790
21.376
276.439
276.439

3.523
13
167.584
42.974
12.077
30.897
621
621
56.154
25
31.985
158
2.610
21.376
286.967
286.967



99,9
102,6
109,8
99,9
100,0
100,0
109,7

118,5

93,5
100,0
103,8
103,8



2.760

260.000

12.000
4.439
103.768
103.768
103.768


5.000
5.000

271.477
809
6.422
5.499
111.018
103.768
103.768
7.250
7.250
4.317
4.317

104,4

53,5
123,9
107,0
100,0
100,0


5.000

4.317

86,3

88.000
88.000
86.700
1.300
20.739.381

82.989
82.989
81.406
1.583
20.263.195

94,3
94,3
93,9
121,8
97,7

293
293
293
280.000
280.000
120.000
90.000
30.000
40.000
1.478.280
1.278.280
110.000
60.000
167.000
820.280
12.000

Wykonanie
235
235
235
264.393
264.393
116.116
86.519
29.757
32.000
1.195.199
995.199
98.510
52.861
166.979
668.414
2.720

%
80,2
80,2
80,2
94,4
94,4
96,7
96,1
99,1
80,0
80,0
77,9
89,6
88,1
99,9
81,5
22,7

109.000

5.715

5,2

200.000
200.000
3.192.317
156.239

200.000
200.000
3.023.748
154.389

100,0
100,0
94,7
98,8

500

500

100,0



86,3
86,3

WYDATKI
Dzia³
010

600

700

Rozdz.
01030

60016

70005

§

2850

4270
4300
6300
6050

4210
4260
4270
4300
4430
6060

70021
750

6010

75011
3020

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
Izby rolnicze
Wp³ywy gmin na rzecz izb rolniczych
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki na pomoc finansow¹
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
TBS
Wydatki na zakup i objêcie akcji
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
Nagrody i wydatki osobiste nie zaliczane do
wynagrodzeñ

Plan

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

75022

75023

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
3030
4210
4300
4410
3020

75095

751

75101

75110

754

4010
4040
4110
4120
4140
4210
4260
4270
4300
4410
4420
4430
4440
4530
6060
4100
4210
4300

4110
4120
4210
4300
3030
4110
4120
4210
4300
4410

75412
3020

75414
75416

4210
4300
4430
6060
4300
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4300
4410

Poz. 1844
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Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odp. na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Rady gmin
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Urzêdy gmin
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odp. Na zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych
Podatek od towarów i us³ug VAT
Wydatki na zakupy inwest. jednostek bud.
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Urzêdy naczelnej organ. w³adzy pañstwowej
Urzêdy naczelnej organ. w³adzy pañstwowej
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Referenda ogólnokrajowe
Ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona p. po¿arowa
Ochotnicze Stra¿e po¿arne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Obrona cywilna
Zakup us³ug pozosta³ych
Stra¿ Miejska
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na fundusz pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe

117.100
9.350
21.500
3.000
650
1.000
320
2.819
72.500
62.500
3.000
4.000
3.000
2.863.578

117,010
8.647
21.140
3.000
346
650
277
2.819
66.580
62.500
2.776
440
864
2.727.923

99,9
92,5
98,3
100,0
53,2
65,0
86,6
100,0
91,8
100,0
92,5
11,0
28,8
95,3

35.000

33.618

96,1

1.515.400
106.000
287.000
38.500
18.000
297.625
26.000
69.5000
243.677
22.000
20.000
40.295
40.581
44.000
60.000
100.000
2.500
42.500
55.000
18.214
1.816
129
18
919
750
16.398
10.998
411
58
798
3.902
231
173.399
11.300

1.511.548
105.884
260.083
37.125
17.457
292.424
25.422
65.485
223.575
21.633
621
37.405
40.581
0
55.062
74.856
2.060
32.450
40.346
18.009
1.816
129
18
919
750
16.193
10.793
411
58
798
3.902
231
158.705
9.593

99,7
99,9
90,6
96,4
97,0
98,3
97,8
94,2
91,8
98,3
3,1
92,8
100,0
0,0
91,8
74,9
82,4
76,4
73,4
98,9
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
98,7
98,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
91,5
84,9

2.000

1.493

74,7

2.650
1.500
150
5.000
800
800
161.299
104.200
8.600
21.277
3.000
15.000
3.000
2.500
500

1.900
1.200
0
5.000
700
700
148.412
103.829
8.261
18.932
2.692
8.553
1.627
1.450
60

71,7
80,0
0
100,0
87,5
87,5
92,0
99,6
96,1
88,9
89,7
57,0
54,2
58,0
12
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757
75702

758

75814
75818

801

80101

80110

80113
80146

80195
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 8020 

4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
4440
socjalnych
Obs³uga d³ugu publicznego
Obs³uga papierów wartociowych, kredytów i
po¿yczek
Odsetki i dysk. od kraj. skarb. pap. wart. oraz
8070
po¿yczek i kredytów
Ró¿ne rozliczenia
Wydatki maj¹tkowe
6010 Wydatki na zakup i objêcie akcji
Rezerwy ogólne i celowe
4810 Rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
3020
wynagrodzeñ
3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4140 Wp³aty na PFRON
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksi¹¿ek
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
4440
socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
6060 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Gimnazja
2590 Dotacja podmiotowa dla szkó³ publicznych
Nagrody i wydatki osobiste nie zaliczone do
3020
wynagrodzeñ
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4110 Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
4120 Sk³adki na Fundusz Pracy
4140 Wp³aty na PFRON
4210 Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
4240
ksi¹¿ek
4260 Zakup energii
4270 Zakup us³ug remontowych
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
4420 Podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
4430 Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
4440
socjalnych
4480 Podatek od nieruchomoci
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne
Dowo¿enie uczniów do szkó³
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
4300 Zakup us³ug pozosta³ych
4410 Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
4300 Zakup us³ug pozosta³ych

800

586

73,2

2.422

2.422

100,0

754.772

649.496

86,1

754.722

649.496

86,1

754.772

649.496

86,1

144.328
328
328
144.000
144.000
9.164.906
2.965.173

328
328
328
0
0
9.128.406
2.961.509

0,2
100,0
100,0
0
0
99,6
99,9

7.200

7.034

97,7

4.401
1.914.878
136.122
359.700
49.040
400
61.335

4.401
1.914.575
136.122
359.640
49.002
390
61.334

100,0
99,9
100,0
99,9
99,9
97,5
100,0

22.200

22.119

100,0

188.000
30.340
48.761
2.680
320
4.373

187.772
30.210
47.682
2.623
315
4.369

99,9
99,6
97,8
97,9
98,4
99,9

118.553

118.553

100,0

8.370
8.500
6.110.595
182.869

8.366
7.003
6.086.366
182.869

99,9
82,4
99,6
100,0

5.200

4.411

84,8

1.205.530
87.670
218.450
30.000
410
82.142

1.205.478
87.667
217.997
29.799
403
82.077

99,9
99,9
99,8
99,3
98,3
99,9

13.000

12.906

99,3

124.030
75.000
44.675
3.590
320
6.600

110.406
74.131
40.759
2.596
308
6.565

89,0
98,8
91,2
72,3
96,8
99,5

77.029

77.029

100,0

4.080
3.910.000
40.000
18.000
18.000
27.430
19.200
8.230
43.708
312

2.396
3.908.569
40.000
12.485
12.485
24.338
18.479
5.859
43.708
312

58,7
99,9
100,0
69,4
69,4
88,7
96,2
71,2
100,0
100,0
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4440
803

851

853

80309

85154

3210

4110
4120
4210
4220
4260
4270
4300
4410

85303
2580
6230
85313

4130

85314

85315
85316
85319

3110
4110
4300
3110
3110
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440

85328
85378
85395

854

85401

6060
4300
3110
3110
4110
4120
4210
4260
4300

4010
4040
4110
4120
4210
4240

Poz. 1844
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Odpisy na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Szkolnictwo wy¿sze
wiadczenia na rzecz osób fizycznych
Stypendia i zasi³ki dla studentów
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnociowych
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Opieka spo³eczna
Orodki wsparcia
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacje celowe z bud¿etu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Zakup us³ug pozosta³ych
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki Pomocy Spo³ecznej
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 energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Wydatki na zakupy inwestycyjne
Us³ugi opiekuñcze
Zakup us³ug pozosta³ych
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wiadczenia spo³eczne
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug pozosta³ych
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
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

43.396

43.396

100,0

7.200
7.200
7.200
160.000
160.000
6.000
2.000
21.400
1.000
2.700
25.000
101.400
500
2.270.590
30.000

6.000
6.000
6.000
149.497
149.497
1.939
282
20.809
992
2.700
25.000
97.725
50
2.201.677
30.000

83,3
83,3
83,3
93,4
93,4
32,3
14,1
97,2
99,2
100,0
100,0
96,4
10,0
96,7
100,0

25.500

25.500

100,0

4.500

4.500

100,0

12.900
12.900

12.682
12.682

98,3
98,3

840.226

838.699

99,8

811.126
25.900
3.200
934.386
934.386
19.600
19.600
257.801

811.126
25.827
1.746
874.758
874.758
18.972
18.972
255.171

100,0
99,7
54,6
93,6
93,6
96,8
96,8
99,0

1.680

1.680

100,0

165.382
12.438
31.600
4.260
8.000
1.800
16.900
400

165.367
12.438
31.501
4.243
7.995
995
16.058
134

99,9
100,0
99,7
99,6
99,9
55,3
95,0
33,5

4.341

4.341

100,0

11.000
70.920
70.920
621
621
104.136
74.166
3.650
500
920
3.400
21.500
2.077.064
124.950
88.150
8.000
16.840
2.270
1.600

10.419
69.394
69.394
621
621
101.380
73.986
3.493
470
920
2.288
20.223
2.049.660
123.717
87.554
7.734
16.567
2.256
1.555

94,7
97,8
97,8
100,0
100,0
97,4
99,8
95,7
94,0
100,0
67,3
94,1
98,7
99,0
99,3
96,7
98,4
99,4
97,2

1.000

961

96,1
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4440
85404
3020
4010
4040
4110
4120
4140
4210
4220
4240
4260
4270
4300
4410
4430
4440
85446
900

90001

90003

90004

90013
90015

90095

921

4480
4300

4270
4300
6050
4210
4300
4210
4300
4300
4210
4260
4270
6050
4210
4260
4270
4300

92109
2550
92116
2550
92118
2550

926

92601
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220

Poz. 1844
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Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Przedszkola
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na Fundusz Pracy
Wp³aty na PFRON
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup rodków ¿ywnociowych
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
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
socjalnych
Podatek od nieruchomoci
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
Zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oczyszczanie miast i wsi
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup us³ug pozosta³ych
Schroniska dla zwierz¹t
Zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
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
Muzea
Dotacja podmiotowa z bud¿etu dla instytucji
kultury
Kultura fizyczna i sport
Obiekty sportowe
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 rodków ¿ywnociowych

7.090

7.090

100,0

1.945.544

1.919.538

98,7

32.170

32.029

99,6

1.041.200
75.160
188.450
24.660
300
66.905
137.400

1.040.916
75.070
188.450
24.389
248
66.781
129.372

99,9
99,9
100,0
98,9
82,8
99,8
94,2

34.400

34.342

99,8

214.991
36.400
33.148
660
1.340

200.110
35.447
32.728
569
1.340

93,1
97,4
98,7
86,2
100,0

58.220

57.682

99,1

140
6.570
6.570
1.254.768
230.000
9.500
110.500
110.000
210.000
10.000
200.000
137.500
7.000
130.500
15.000
15.000
385.668
2.000
243.833
82.835
57.000
276.600
20.000
21.500
70.000
165.100
1.178.000
685.000

65
6.405
6.405
1.119.412
220.325
9.500
105.177
105.648
173.149
700
172.449
112.633
5.623
107.010
11.019
11.019
354.284
1.942
217.430
80.028
54.884
248.002
13.782
19.059
50.217
164.944
1.1771317
684.317

46,4
97,5
97,5
89,2
95,8
100,0
95,2
96,0
82,5
7,0
86,2
81,9
80,3
82,2
73,5
73,5
91,9
97,1
89,2
96,6
96,3
89,7
68,9
88,6
71,7
99,9
99,9
99,9

685.000

684.317

99,9

303.000

303.000

100,0

303.000

303.000

100,0

190.000

190.000

100,0

190.000

190.000

100,0

694.180
596.180

692.834
594.834

99,8
99,8

6.040

5.935

98,3

166.830
10.890
31.700
4.360
130.960
19.240

166.660
10.868
31.692
4.261
130.945
19.116

99,9
99,9
99,9
97,7
99,9
99,4
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4260
4270
4300
4410
4430
92695

Zakup energii
Zakup us³ug remontowych
Zakup us³ug pozosta³ych
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpis na zak³adowy fundusz wiadczeñ
4440
socjalnych
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacja podmiotowa dla jednostek nie
2580
zaliczanych do sektora finansów publicznych
Ogó³em:

41.660
69.420
87.620
500
22.230

41.466
69.352
87.177
488
22.084

99,7
99,9
99,5
97,6
99,3

4.790

4.790

100,0

98.000

98.000

100,0

98.000

98.000

100,0

22.848.311

21.834.915

95,6

1845
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY I MIASTA W JASTROWIU ZA 2003 r.
Uchwalony bud¿et na rok 2003 w wysokoci:
- po stronie dochodów z kwoty

kredyty i po¿yczki
14.576.413 z³,

2.430.000 z³,

zwiêkszono o kwotê

485.603 z³

wzrós³ na przestrzeni roku o kwotê

1.060.187 z³,

tj. o 7,3% i stanowi kwotê ogó³em

15.636.600 z³;

po¿yczki i kredyty krajowe

15.316.413 z³,

przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
215.603 z³.

- po stronie wydatków z kwoty
wzrós³ na przestrzeni roku o kwotê
tj. o 10,1% i stanowi kwotê ogó³em

w tym:

1.545.790 z³

Po zmianie przychody stanowi¹ kwotê

16.862.203 z³;

2.946.309 z³.

Rozchody - tj. sp³ata kredytów przypadaj¹cych na rok 2003
stanowi kwotê
1.690.000 z³.

- dla zrównowa¿enia bud¿etu gminy i miasta
przychody uchwalone w wysokoci

270.000 z³,

2.430.000 z³,

Uwzglêdniaj¹c przedstawione zmiany bud¿et gminy
i miasta w ujêciu ogólnym zosta³ wykonany nastêpuj¹co:

w tym:

ZESTAWIENIE ZMIAN BUD¯ETU GMINY ZA 2003 R.
Lp.
I
1.
a
2.
a
b
c

Wyszczególnienie
1
Dochody ogó³em
w tym dochody w³asne
z tego: dochody z tyt.
wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów
alkoholowych
Subwencja ogólna
w tym:
czêæ owiatowa
subwencji ogólnej
czêæ podstawowa
subwencji ogólnej
czêæ rekompensuj¹ca
subwencji ogólnej z tyt.
pod. od rodków
transportu

2
14.576.413
7.301.274

Zmiany +
zwiêkszenie zmniejszenie
3
+ 1.060.187
- 163.547

135.000

Bud¿et uchwalony
na 01.01.2003 r.

Bud¿et po
zmianach

Wykonanie
31.12.2003 r.

%
(5:2)

%
(5:4)

4
15.636.600
7.137.727

5
15.489.732
6.991.818

6
106,3
95,8

1
99,1
98,0

+ 6.000

141.000

140.104

103,8

99,4

5.962.252

+ 104.643

6.066.895

6.066.895

101,8

100,0

5.528.811

- 155.429

5.373.382

5.373.382

97,2

100,0

6.766

+ 986

7.752

7.752

114,6

100,0

426.675

426.675

100,0

100,0

426.675

-
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d

e

3.

4.

czêæ rekompensuj¹ca
subwencji ogólnej z tyt.
ulg i zwolnieñ
ustawowych
Zwrot do bud¿etu
pañstwa nienale¿nie
pobranej subwencji
Dotacje celowe
otrzymane z bud¿etu
pañstwa na finansowanie
zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej zadania
Dotacje celowe otrzymane
z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych

Poz. 1845
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-

+ 281.067

281.068

281.067

-

100,0

-

-21.981

-21.981

-21.981

-

100,0

1.287.190

+ 92.548

1.379.738

1.378.779

107,1

99,9

25.697

+ 1.026.543

1.052.240

1.052.240

4.094,8

100,0

ZESTAWIENIE ZMIAN BUD¯ETU GMINY I MIASTA ZA 2003 R.
Lp.

II
1.
a

b

c

d

e

f

g

h
2.
a
b
c

Wyszczególnienie
1
Wydatki bud¿etowe
ogó³em
W tym: wydatki bie¿¹ce
Z tego: dotacja
przedmiotowa dla
zak³adów bud¿etowych
Dotacje podmiotowe z
bud¿etu dla innej
niepublicznej placówki
owiatowowychowawczej
Dotacja podmiotowa z
bud¿etu dla instytucji
kultury
Dotacja podmiotowa z
bud¿etu dla pozosta³ych
jednostek sektora
finansów publicznych
Dotacje podmiotowe z
bud¿etu dla jednostek nie
zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Wydatki zwi¹zane z
realizacj¹ zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej
Wydatki na realizacjê
zadañ okrelonych w
programie profilaktyki i
rozwi¹zywania
problemów
alkoholowych
Wydatki na obs³ugê
d³ugu publicznego
Wydatki maj¹tkowe
Wydatki inwestycyjne
Wydatki na zakupy
inwestycyjne
Dotacje celowe na
dofinansowanie kosztów
realizacji inwestycji
zak³adów bud¿etowych

Bud¿et uchwalony
na 01.01.2003 r.
2

Zmiany +
zwiêkszenie zmniejszenie
3

Bud¿et po
zmianach

Wykonanie
31.12.2003 r.

%
(5:2)

%
(5:4)

4

5

6
106,2

7
96,5

15.316.413

+ 1.545.790

16.862.203

16.269.469

14.242.343

+ 1.029.981

15.272.324

14.724.845

103,4

96,4

1.341.800

- 10.000

1.331.800

1.308.595

97,5

98,3

160.000

+ 13.500

173.500

173.243

108,3

99,9

573.120

+ 16.500

589.620

589.620

102,9

100,0

40.000

40.000

100,00

100,00

40.000

-

50.000

+ 27.600

77.600

77.422

158.8

99,8

1.287.190

+ 92.548

1.379.738

1.378.779

107,1

99,9

135.000

+ 6.000

141.000

140.101

103,8

99,4

275.000

142.217

51,7

51,7

1.074.070
1.020.070

+ 515.809
+ 504.094

1.589.879
1.524.164

1.544.624
1.479.723

143,8
145,1

97,2
97,1

14.000

+ 19.215

33.215

32.401

231,4

97,6

40.000

- 7.500

32.500

32.500

81,3

100,0

275.000

-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

Poz. 1845

 8025 

ZESTAWIENIE ZMIAN BUD¯ETU GMINY I MIASTA ZA 2003 R.

Lp.

III
a
b
IV
a

Wyszczególnienie
1
Przychody ogó³em
w tym:
Po¿yczki i kredyty
krajowe
Przychody z tytu³u
innych rozliczeñ
krajowych
Rozchody ogó³em
W tym:
Sp³aty otrzymanych
krajowych po¿yczek i
kredytów

Bud¿et uchwalony
na 01.01.2003 r.
2

Zmiany +
zwiêkszenie 
zmniejszenie
3

Bud¿et po
zmianach

Wykonanie
31.12.2003 r.

%
(5:2)

%
(5:4)

4

5

6

7

2.430.000

+ 485.603

2.915.603

2.946.309

121,3

101,1

2.430.000

+ 270.000

2.700.000

2.700.000

111,1

100,0

+ 215.603

215.603

246.309

-

114,2

1.690.000

-

1.690.000

1.690.000

100,0

100,0

1.690.000

-

1.690.000

1.690.000

100,0

100,0

Realizacja bud¿etu za 2003 rok przedstawia siê nastêpuj¹co:
Wykonanie dochodów

99,1%,

Wykonanie wydatków

96,5%.

Dochody bud¿etowe gminy i miasta Jastrowie w roku
2003 obejmowa³y dochody w³asne oraz transfery z bud¿etu pañstwa.
Dochody w³asne gminy i miasta Jastrowie uchwalone
zosta³y w planie w wysokoci 7.301.274 z³. Dochody
te zmniejszono o 163.547 z³. Zmiany dotyczy³y nastêpuj¹cych tytu³ów: podatki i op³aty zmniejszono o kwotê
366.834 z³,
- dochody z maj¹tku gminy i jednostek organizacyjnych
zwiêkszono o kwotê 240.834.z³,
- udzia³ gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych
zmniejszono o kwotê 37.547 z³.
W zrealizowanych dochodach ogó³em dochody w³asne
stanowi¹ 45,1%. Plan roczny zrealizowano na poziomie
98,0%.
Szczegó³owa charakterystyka dochodów w³asnych obejmuje:
1. Rolnictwo i ³owiectwo
zrealizowane wp³ywy pochodz¹ z dokonanych op³at tytu³em wydania wiadectw pochodzenia zwierz¹t  84 z³, oraz
op³at z tytu³u czynszu dzier¿awnego za obwody ³owieckie
op³acane przez Nadlenictwa - 5.338 z³.
2. Górnictwo i kopalnictwo
dochody w tym dziale stanowi¹ wp³ywy z op³at za wydobywanie kopalin 15.896 z³.
3. Gospodarka mieszkaniowa
osi¹gniête wp³ywy w wysokoci 103,2% pochodz¹ przede
wszystkim z wp³at z tytu³u odp³atnego nabycia nieruchomoci - 646.757 z³, dochodów z najmu i dzier¿awy 166.652 z³, op³aty za wieczyste u¿ytkowanie nieruchomoci 51.344 z³, wp³ywów z us³ug - 11.257 z³ wp³ywów z tytu³u
przekszta³cenia prawa u¿ytkowania wieczystego -

12.530 z³. Z tytu³u odsetek uzyskano dochody w wysokoci
75.209 z³, w tym z tytu³u odsetek od nale¿noci, których
termin zap³aty przypada na lata nastêpne w wysokoci
69.140 z³.
4. Dzia³alnoæ us³ugowa
w dziale tym ujêto wp³ywy z tytu³u przepadku wadium
w zwi¹zku z nie podpisaniem umowy 600 oraz z us³ug
cmentarnych, których wykonanie wynosi - 13.635 z³.
5. Administracja publiczna
uzyskane dochody w tym dziale, to przede wszystkim
wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe
- 11.763 z³, op³aty za czynnoci egzekucyjne 13.588 z³,
wp³ywy z tytu³u us³ug ksero - 2.028 z³.
Ponadto uzyskano wp³ywy ze sprzeda¿y - 2.053, wp³ywy
z tytu³u wynagrodzenia dla p³atnika sk³adek - 992, oraz
pieniê¿n¹ darowiznê - 639
6. Dochody od osób prawnych i osób fizycznych i innych
jednostek nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
ogólne wykonanie dochodów ukszta³towa³o siê na poziomie 96,8% i stanowi kwotê 5.772.436 z³ z tego:
a) udzia³y w podatkach bud¿etu pañstwa stanowi¹ kwotê
1.276.808 z³ tj. 92,9%,
w tym:
- podatek dochodowy od osób fizycznych
1.225.361 z³ tj. 92,9%,
- podatek dochodowy od osób prawnych
51.447 z³ tj. 92,8%,
b) wp³aty z podatków i op³at lokalnych
osób prawnych stanowi¹ kwotê 3.016.350 tj. 99,4%,
w tym:
- podatek od nieruchomoci

98,2%,

- podatek rolny

97,0%,

- podatek leny

108,9%,
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- podatek od rodków transportowych

100,0%,

- podatek od czynnoci cywilnoprawnych 103,8%,
- odsetki

101,5%,

od osób fizycznych stanowi¹ kwotê
1.270.644 z³ tj. 96,5%,
w tym;
89,2%,

- podatek rolny

120,2%,

- podatek leny

92,7%,

- podatek od rodków transportowych

102,3%,

- podatek od spadków i darowizn

98,0%,

- podatek od posiadania psów

85,7%,

- op³aty lokalne (op³ata targowa)

98,5%,

- podatek od czynnoci cywilno-prawnych 132,2%,
- odsetki

10. Edukacyjna opieka wychowawcza
dochody stanowi¹ refundacjê wynagrodzeñ i pochodnych
pracowników m³odocianych za IV kwarta³ roku 2002.
11. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska

c) wp³ywy z podatków i op³at lokalnych

- podatek od nieruchomoci

Poz. 1845
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95,6%,

d) wp³ywy z op³aty skarbowej stanowi¹ kwotê
58.541 z³ tj. 77,4%,
e) wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
140.104 tj. 99,4%.
7. Ró¿ne rozliczenia
wykonanie stanowi¹ odsetki od rodków pieniê¿nych na
rachunkach bankowych, bank obs³uguj¹cy bud¿et gminy
dokona³ przypisu odsetek na rachunek dochodów wed³ug
stanu na 31 grudnia w wysokoci 12.285 z³.
Kwota 657 z³ stanowi zmniejszenie dochodów z tytu³u
spadków i darowizn, odsetek nale¿nych dla Urzêdu Skarbowego za prowadzone czynnoci w tym zakresie.
8. Owiata i wychowanie
g³ównym ród³em dochodów w tym dziale s¹ wp³ywy
wykonane w paragrafie 083 - wp³ywy z us³ug z czego
przypada na: op³aty za ogrzewanie lokali mieszkalnych,
bêd¹cych w dyspozycji placówek owiatowych - 33.902 z³,
rycza³t za przygotowanie posi³ków - 7.011 z³, czesne za
przedszkole - zerówka - 2.352 z³, wp³ywy za dowóz
posi³ków - 3.574 z³, oraz wp³ywy z us³ug ksero - 1.135 z³.
Ponadto realizowane s¹ dochody z najmu i dzier¿awy klas
i gabinetów stanowi to kwotê dochodów 35.830 z³, a tak¿e
wp³ywy stanowi¹ce wynagrodzenie p³atnika na kwotê
1.324 z³.
9. Opieka spo³eczna
uzyskane wp³ywy w tym dziale to przede wszystkim
odp³atnoæ za us³ugi opiekuñcze, z tego tytu³u wp³ynê³a do
bud¿etu kwota 16.030 z³ co stanowi 87,1% planu.
W rozdziale 85302 - dom pomocy spo³ecznej osi¹gniête
wp³ywy w wysokoci 13.416 z³ stanowi¹ zwrot poniesionych kosztów tytu³em dostarczania do mieszkañ lokatorów ciep³a, wody.

wykonanie dochodów w tym dziale stanowi¹ wp³ywy
z op³aty produktowej przekazywane przez W.F.O.S i G.W
kwota 450 z³, wp³ata z zysku Zak³adu Energetyki Cieplnej
i Us³ug Komunalnych Spó³ka z o.o. kwota 21.194 z³,
wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych
kwota 4.567 z³ dotyczy sprzeda¿y z³omu z demonta¿u
oczyszczalni cieków.
12. Kultura fizyczna i sport
wykonane dochody tego dzia³u stanowi¹ 107,4% planu.
Dochody z najmu i dzier¿awy zosta³y wykonane w 218,5%
sala sportowa wynajmowana by³a dla kolonii i stowarzyszeñ sportowych. Wp³ywy z us³ug wykonanie stanowi
73,0% planu, a dotycz¹ odp³atnoci za udzia³ w Amatorskiej Lidze Halowej Pi³ki No¿nej, za bilety wstêpu na
mecze, oraz za udostêpnienie sprzêtu i boiska. Wp³ywy ze
sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych s¹ to dochody z odsprzeda¿y energii elektrycznej dla dzier¿awcy
k¹pieliska.

Transfery z bud¿etu pañstwa zaplanowane zosta³y w wysokoci 7.275.139 z³. Plan uleg³ w ci¹gu roku 2003 zwiêkszeniu
do kwoty 8.498.873 z³ tj. o 1.223.734 z³. Transfery z bud¿etu
pañstwa w strukturze dochodów ogó³em stanowi³y w 2003 r.
- 54,9%. Najwiêkszy udzia³ w omawianej grupie rodzajowej
zajmowa³a subwencja owiatowa wykonanie jej stanowi kwotê
5.373.382, nastêpnie dotacja celowa na zadania zlecone wykonana w kwocie 1.378.779 z³ oraz dotacja celowa na zadnia
w³asne, której wykonanie to kwota 1.052.240 z³.

Wydatki bud¿etowe w ogólnym zarysie ukszta³towa³y siê
na poziomie 96,5% i zosta³y wykorzystane w sposób celowy
oraz w miarê realizacji planowanych zadañ i posiadanych
rodków na rachunku bud¿etu, w tym:
- wydatki bie¿¹ce

96,4%,

- wydatki maj¹tkowe

97,2%.

W poszczególnych dzia³ach wykonanie wydatków bie¿¹cych przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo i ³owiectwo
najwiêksza pozycja wydatków to przekazanie 2% wp³ywów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych. W pozosta³ej dzia³alnoci wydatki poniesiono na op³acenie sk³adki cz³onkowskiej w Rejonowym Zwi¹zku Spó³ek WodnoMelioracyjnych oraz na roboty zwi¹zane z czyszczeniem
i pog³êbianiem dna - budowa urz¹dzeñ melioracyjnych
w Sypniewie.
2. Transport i ³¹cznoæ
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wydatki przeznaczono na dop³atê do kursu PKS do miejscowoci Nadarzyce, remont dróg gminnych i chodników,
zakup i uzupe³nienie kratek ciekowych, zakup znaków
drogowych - wykonanie wydatków bie¿¹cych stanowi
99,1%.
3. Turystyka
ogó³em wydatki zrealizowane s¹ w 98,7%. Najpowa¿niejsz¹ pozycj¹ w tym dziale s¹ wydatki na p³ace i pochodne stanowi¹ 54,4% wydatków ogó³em. W wydatkach
rzeczowych najwiêksza pozycja to:
§4210 zakup materia³ów i wyposa¿enia oraz §4300 - zakup
us³ug pozosta³ych, które stanowi¹ koszt opracowania tras
i szlaków turystycznych, zorganizowanie rajdu Szlakiem
umocnieñ Wa³u Pomorskiego, zakup 2 tablic informacyjnych oraz zakup map, atlasów i przewodników.
4. Gospodarka mieszkaniowa
przekazano dla Zak³adu Gospodarki Mieszkaniowej dotacjê przedmiotow¹ w kwocie 194.845 z³ tj. 97,8% planu, oraz
dotacjê celow¹ na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w kwocie 32.500 z³. Dokonano op³at zwi¹zanych
z szacunkami nieruchomoci, kosztami zak³adania ksi¹g
wieczystych, kosztami notarialnymi. Wyp³acenie odszkodowania dla osób fizycznych za przejête grunty pod drogi
gminne w kwocie 5.584 z³ oraz przekazano dla Spó³dzielni
Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnociowej w Jastrowiu
odszkodowanie za przejête dzia³ki pod drogi gminne
w kwocie 3.579 z³.
5. Dzia³alnoæ us³ugowa
w ramach tego dzia³u op³acono za opracowanie planu
zagospodarowania przestrzennego wsi Nadarzyce 23.790,
prace geodezyjne i kartograficzne - 40.120 z³ takie jak:
podzia³ dzia³ek, wykonanie map, wznowienie punktów
granicznych, oraz za utrzymanie cmentarzy - 31.973 z³.
6. Administracja publiczna
w tym:
Urzêdy Wojewódzkie
wydatki za rok 2003 stanowi³y zadania w³asne i zadania
zlecone.
Zadania w³asne plan

85.550 z³ wykonanie

85.535 z³.

Zadania zlecone plan

87.600 z³ wykonanie

87.600 z³.

Najwiêksza pozycja to wynagrodzenia osobowe i pochodne, wydatki rzeczowe to zakup czasopism, druków oraz
koszty podró¿y s³u¿bowych.
Rada Gminy
G³ówna pozycja to diety dla radnych wykonanie stanowi
88,7% ogólnej kwoty wydatków w tym rozdziale.
Urzêdy Gmin
Wykonanie wydatków osobowych za rok 2003 stanowi
56,1% ogólnej kwoty wydatków tego rozdzia³u, w tym
wyp³acono nagrody jubileuszowe

Wydatki rzeczowe obejmuj¹ koszty utrzymania budynków,
wydatki niezbêdne do prawid³owego wykonywania czynnoci s³u¿bowych jak zakup druków, czasopism, materia³ów biurowych, us³ugi telefoniczne, wyposa¿enie i remont
sali sesyjnej, us³ugi zwi¹zane z napraw¹ i konserwacj¹
maszyn biurowych oraz ksero.
Pobór podatków, op³at i nie podatkowych nale¿noci
bud¿etowych
W rozdziale tym ujête s¹ wydatki z zakresu wyp³aty
nale¿noci za pobór podatków przez inkasentów wykonanie stanowi 99,0%.
Pozosta³a dzia³alnoæ
Wynagrodzenia osobowe to wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.
Wydatki rzeczowe §4210 - zakup materia³ów i wyposa¿enia oraz §4300 - zakup us³ug pozosta³ych to wydatki
zwi¹zane z zakupem wyposa¿enia, narzêdzi dla pracowników, promocja gminy oraz op³acenie us³ugi transportowej
przewóz delegacji z Gminy Jastrowie na spotkanie
z Gmin¹ Steinfeld (Niemcy).
Paragraf 4430 - ró¿ne op³aty i sk³adki - w ramach tego
paragrafu op³acono sk³adki dla Wielkopolskiego Orodka
Kszta³cenia i Studiów Samorz¹dowych w Poznaniu, Zwi¹zek Gmin Krajna Z³otowie, Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wa³eckiego w Wa³czu.
7. Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s¹downictwa
Wydatki w tym dziale zosta³y poniesione na zadania
zlecone gminie. rodki wydatkowano na prowadzenie
rejestru wyborców, ustalenie ponownego wyniku g³osowania i wyborów do Rady Powiatu Z³otowskiego, na
przygotowanie i przeprowadzenie w dniu 21 wrzenia
2003 r. wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej
w Jastrowiu oraz na przygotowanie i przeprowadzenie
referendum ogólnokrajowego w sprawie przyst¹pienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.
8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków 75.006 z³, na
wydatki gminy, realizowane w ramach zadañ zleconych,
wykorzystano rodki w wysokoci 200 z³, natomiast na
wydatki w³asne kwotê 74.806 z³. Wydatki na zadania
w³asne zrealizowano w 97,5% i zwi¹zane s¹ z utrzymaniem
remiz stra¿ackich i samochodów, wyp³at¹ ekwiwalentu za
udzia³ stra¿aków w akcjach ganiczych.
9. Obs³uga d³ugu publicznego
Wydatki przeznaczono na sp³atê odsetek od krajowych
po¿yczek i kredytów. Niska realizacja tych wydatków tj.
51,7% planu zwi¹zana by³a ze spadkiem podstawowych
stóp procentowych oraz z przyznaniem z NFOiGW po¿yczki od miesi¹ca wrzenia 2003 r.
10. Ró¿ne rozliczenia
Zaplanowane wydatki w kwocie 178.000 z³ wykorzystane
zosta³y w wysokoci 4.194 z³ tj. 2,4% planu na op³acenie
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odsetek od nienale¿nej kwoty subwencji ogólnej na rok
2002.

-

11. Owiata i wychowanie
ogólny plan wydatków w dziale Owiata i wychowanie
wynosi³ kwotê 6.005.324 z³, a wykonanie kwotê 5.950.730
z³ co stanowi wskanik 99,1% Wydatki gminy w przewa¿aj¹cej wiêkszoci stanowi³y zadania w³asne. W zakresie
zadañ zleconych rodki przeznaczone by³y na sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmuj¹cej podrêczniki szkolne
dla uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych
szkó³ podstawowych, przyznana kwota to 4.320 z³ wykorzystana w 100,0%. Wydatki w Szko³ach Podstawowych
i w Gimnazjum wystêpuj¹ w dwóch dzia³ach: w dziale
Owiata i wychowanie i w dziale Edukacyjna Opieka
Wychowawcza plan wydatków ogó³em na rok 2003 dla
placówek owiatowych wynosi³ 5.996.520 z³, a wykonanie
5.969.457 z³ co stanowi 99,6% z tego:
plan wynagrodzeñ osobowych 3.665.350 z³, a wykonanie
3.657.469 z³ co stanowi 99,8%. W ramach wydatków
paragrafów rzeczowych przeprowadzono remonty pomieszczeñ, dokonano wymiany okien, zakupiono niezbêdne
materia³y i wyposa¿enia do szkó³, zakupiono opa³, op³acono energiê. W poszczególnych placówkach owiatowych
plan i wykonanie przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Publiczne Gimnazjum w Jastrowiu
liczba uczniów - 522
plan - 1.828.290
wykonanie - 1.819.701 99,5%.
2. Publiczna Szko³a Podstawowa w Jastrowiu
liczba uczniów - 823
plan - 2.241.220
wykonanie - 2.234.369 99,7%.
3. Publiczna Szko³a Podstawowa w Sypniew³e
liczba uczniów - 182
plan - 897.790
wykonanie - 892.970
99,5%.
4. Publiczna Szko³a Podstawowa w Brzenicy
liczba uczniów - 165
plan - 855.720
wykonanie - 849.174
99,2%.
5. Niepubliczne Gimnazjum w Jastrowiu
liczba uczniów - 92
plan dotacji - 173.500
wykonanie - 173.243
99,9%.
10. Ochrona zdrowia
wydatki realizowane s¹ w rozdziale 85154 - przeciwdzia³anie alkoholizmowi dotycz¹:
-

prowadzenia wietlic terapeutycznych,

-

rozwijanie opieki poszpitalnej obejmuj¹cej dzia³ania
rehabilitacyjne,

-

wspieranie grupy Anonimowych Alkoholików,

-

organizowanie ró¿nych form spêdzania wolnego czasu
i wypoczynku szczególnie dla dzieci i m³odzie¿y,

wspomaganie dzia³alnoci s³u¿¹cej rozwi¹zywaniu problemów alkoholowych przez instytucje takie jak: PZW,
Caritas, Kluby Sportowe, Stowarzyszenie Pomocy
Dzieciom Niepe³nosprawnym.

Zorganizowano ferie zimowe na weso³o, oraz spotkanie
wigilijne w wietlicach. Zakupiono przyrz¹dy sportoworehabilitacyjne w ramach promocji zdrowy styl ¿ycia.
11. Opieka spo³eczna
realizacja zadañ przebiega³a w zakresie:
-

zadañ w³asnych
plan - 2.394.556 wykonanie - 2.290.679 tj. 95,7%

-

zadañ zleconych
plan - 1.196.613 wykonanie - 1.195.659 tj. 99,9%

rodki w ramach zadañ w³asnych obejmowa³y wydatki na:
-

Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej

Plan Dziennego Domu Pomocy Spo³ecznej - 229.050 z³
zosta³ wykonany w kwocie 228.908z³ tj. 99,9%.
W roku 2003 wykonano prace remontowe w Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Niepe³nosprawnym - wymiana 2
okien oraz dokonano naprawy schodów. Oprócz zapewnienia podopiecznym wy¿ywienia w Dziennym Domu
Pomocy Spo³ecznej organizuje siê zajêcia wietlicowe,
prowadzony jest punkt biblioteczny i czytelniczy.
Zasi³ki i pomoc w naturze.
W ramach zadañ w³asnych przyznano zasi³ki celowe, bony
¿ywnociowe, op³acono rachunki za zakwaterowanie
w internacie, za pobyt samotnej matki z dzieckiem
w schronisku, zrealizowano recepty na leki.
Dodatki mieszkaniowe.
W roku 2003 wydano 1.333 decyzje na dodatki mieszkaniowe. Wyp³acono dodatków mieszkaniowych na ³¹czn¹
kwotê 1.413.213 z³, w tym otrzymana dotacja z bud¿etu
pañstwa to 917.370. Udzia³ naszej gminy w wyp³acie
dodatków mieszkaniowych w 2003 r. stanowi³ kwotê
363.392 z³, gmina zaanga¿owa³a dodatkowo 132.451 z³
w³asnych rodków.
Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej.
W zakresie zadañ w³asnych sfinansowano w 35% ogólnych kosztów utrzymanie Miejsko-Gminnego Orodka
Pomocy Spo³ecznej i w 100% zatrudnienie opiekunek
wiadcz¹cych us³ugi opiekuñcze dla osób starszych, schorowanych.
Pozosta³a dzia³alnoæ
Ogólny plan wydatków w tym rozdziale wykonany zosta³
w 99,9%.
Wydatki poniesione zosta³y na:
-

op³acenie sk³adek do Pilskiego Banku ¯ywnoci,
z którego pomocy korzysta Opieka Spo³eczna
plan - 5.550 z³
wykonanie - 5.520 z³,

-

koszty zwi¹zane z do¿ywianiem dzieci i m³odzie¿y,
w roku 2003 do¿ywianiem objêto 530 osób, co stanowi
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83.360 z³ udzielonych wiadczeñ
plan - 167.786 z³
wykonanie - 167.726 z³.
Na plan 167.786 z³ przeznaczonych na do¿ywianie dziecirodki w³asne stanowi¹ 72.000 z³.
W zakresie zadañ zleconych gminy rodki przeznaczono
na:
-

wyp³aty sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne
plan - 26.000 z³

-

-

wykonanie - 163.200 z³ tj. 100,0%,

usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych - pomoc
dla rolników poszkodowanych w wyniku klêski suszy
2003 r.,
plan - 1.831 z³

-

wykonanie - 48.744 z³ tj. 99,5%,

utrzymanie Miejsko-Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
plan - 163.200 z³

-

wykonanie - 66.845 z³ tj. 99,8%,

wyp³aty zasi³ków rodzinnych i pielêgnacyjnych
plan - 49.000 z³

-

wykonanie - 884.812 z³ tj. 100,0%,

wyp³aty sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe op³acane za osoby pobieraj¹ce zasi³ek sta³y oraz
zasi³ek okresowy gwarantowany
plan - 67.000 z³

-

wykonanie - 25.457 z³ tj. 97,9%,

wyp³aty zasi³ków sta³ych, wyrównawczych, rent socjalnych, zasi³ków okresowych gwarantowanych, zasi³ków
okresowych
plan - 884.812 z³

wykonanie - 1.831 z³ tj. 100,0%,

sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmuj¹cej plecak,
kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla
uczniów podejmuj¹cych naukê w klasach pierwszych
szkó³ podstawowych w roku szkolnym 2003/2004
plan - 4.770 z³

wykonanie - 4.770 z³ tj. 100,0%.

12. Edukacyjna opieka wychowawcza
wydatki w tym dziale wykonywane s¹ w placówkach
owiatowych zwi¹zane s¹ z funkcjonowaniem wietlic
szkolnych, oraz wynagrodzeniem zatrudnionych nauczycieli. Na plan dotacji przedmiotowej dla Przedszkoli Samorz¹dowych tj. kwota 1.132.500 przekazano 1.113.750 z³.
13. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
wydatki bud¿etowe tego dzia³u wykorzystane zosta³y na:
-

zadania w³asne
plan - 1.800.164 z³ wykonanie - 1.784.172 z³ tj. 99,1%.

W ramach wydatków realizowano:
-

wydatki bie¿¹ce
plan - 431.000 z³

wykonanie - 420.898 z³.

Wykonanie wydatków stanowi¹ zadania z zakresu oczyszczania miasta i wsi, zieleni gminnej, schronisk dla zwierz¹t, oraz owietlenie ulic, placów i dróg.
-

wydatki maj¹tkowe
plan - 1.369.164 z³ wykonanie - 1.363.274 z³
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-

zadania zlecone
plan - 65.714 z³

wykonanie - 65.714 z³ tj. 100,0%,

wydatki w ramach zadañ zleconych zwi¹zane z owietleniem dróg publicznych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu.
14. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
kwota planu na dotacje dla instytucji kultury to 589.620 z³
- wykonano w 100%.
rodki finansowe przeznaczono na dzia³alnoæ Orodka
Kultury, bibliotek, wietlic wiejskich, zespo³ów ludowych.
Zaplanowana kwota 40.000 z³ jako dotacja podmiotowa
dla pozosta³ych jednostek sektora finansów publicznych
przeznaczona dla Pilskiego Domu Kultury w Pile zosta³a
przekazana w 100% i wykorzystana przy organizacji XIV
Miêdzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego Bukowiñskie Spotkania.
Kwota 38.000 z³ to dotacja podmiotowa dla jednostek nie
zaliczanych do sektora finansów publicznych. Wykaz dotowanych jednostek stanowi za³¹cznik Nr 6.
15. Kultura fizyczna i sport
Rozdzia³ 92604 - Instytucje kultury fizycznej.
Wydatki w tym rozdziale zwi¹zane s¹ z utrzymaniem hali
sportowej, stadionów i k¹pieliska. £¹czny plan wydatków
w tym rozdziale stanowi kwotê 231.800 z³, a wykonanie
230.812 z³ z czego:
plan wynagrodzeñ osobowych - 71.500
wykonanie - 71.499.
W ramach poniesionych wydatków rzeczowych zakupiono
deski i materia³y budowlane zwi¹zane z przeprowadzonym remontem pomostów na pla¿y miejskiej oraz zabezpieczeniem skarp. Na hali sportowej dokonano konserwacji urz¹dzeñ klimatyzacyjnych, konserwacji platformy dla
niepe³nosprawnych.
Rozdzia³ 92695 - pozosta³a dzia³alnoæ
W tym rozdziale zakwalifikowane wydatki dotycz¹ klubów
sportowych, wykonanie w poszczególnych klubach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. KS POLONIA Jastrowie

90.577.

2. GLKS ZRYW Sypniewo

55.275.

3. Sekcja pi³ki siatkowej Jastrowie

13.308.

W ramach wydatków zakupiono sprzêt sportowy, odzie¿
sportow¹, wyp³acono ekwiwalent za u¿ywanie odzie¿y,
wynagrodzenie trenerów, sêdziów, delegacje zawodników
i sêdziów.
Wydatki maj¹tkowe na plan 1.589.879 z³, wykonano
1.544.624 z³ co stanowi wskanik 97,2%. Szczegó³owy
wykaz zadañ inwestycyjnych przedstawia za³¹cznik Nr 3.
Szereg zadañ nale¿¹cych do bezporednich kompetencji
gminy realizowany jest w formie gospodarki pozabud¿etowej przez gminne zak³ady bud¿etowe to jest przez

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

 8030 

Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej i Przedszkole Samorz¹dowe. Wykonanie przychodów i wydatków zak³adów bud¿etowych przedstawia za³¹cznik Nr 4.
Jedn¹ z form pomocy materialnej uczniom szkó³ publicznych, wiadczonej ze rodków bud¿etu gminy jest korzystanie z posi³ków w sto³ówce szko³y. Dzia³alnoæ tê organizuj¹ placówki owiatowe w formie rodków specjalnych.
Wykonanie przychodów i wydatków w zakresie rodków
specjalnych realizowanych przez jednostki bud¿etowe
okrela za³¹cznik Nr 5.
Dochody w 2003 r. wykonano w 99,1%. Na ni¿sze wykonanie wp³ywaj¹ przede wszystkim mniejsze wp³ywy
z podatku dochodowego od osób fizycznych, które wynios³y 92,9%.
Wp³ywy z podatków i op³at lokalnych od osób prawnych
i od osób fizycznych wykonano w 98,5% wiadczy to
o obni¿onej dynamice wzrostu gospodarczego przedsiêbiorstw, oraz o trudnej sytuacji na rynku pracy na naszym
terenie.
Subwencje stanowi¹ najpewniejszy element dochodów.
Ich wykonanie stanowi 100% planu, subwencja owiatowa wystarcza jedynie na wynagrodzenia i pochodne dla
nauczycieli.
Plan dotacji w których sk³ad wchodz¹ zarówno dotacje na
zadania zlecone, jak i w³asne realizowany by³ p³ynnie tj.
100,0%, co nie oznacza, ¿e pokrywa on rzeczywisty koszt.
Sytuacja bud¿etu gminy i miasta z roku na rok coraz
bardziej komplikuje siê z uwagi na wzrastaj¹ce koszty
sfery spo³ecznej. Dynamika liczby dodatków mieszkaniowych, nie wywi¹zywanie siê pañstwa z zobowi¹zañ wynikaj¹cych z ustawy, doprowadzi³y do podjêcia decyzji
o zwiêkszenie rodków na wyp³atê dodatków mieszkaniowych, które w bud¿ecie mia³y przeznaczenie na inny cel.

Pomimo trudnej sytuacji gminy nie odst¹piono od dzia³añ
rozwojowych i zaplanowane inwestycje realizowane by³y
bez wiêkszych ograniczeñ. Brano pod uwagê fakt, ¿e
powstawanie infrastruktury jest niezbêdne do sprawnego
funkcjonowania gospodarki i polepszenia warunków spo³ecznoci lokalnej.
W okresie roku 2003 plan wydatków i dochodów bud¿etowych wielokrotnie ulega³ zmianie. Dochody zrealizowane zosta³y w wysokoci 15.489.732 z³, co stanowi 99,1%
wielkoci planowanej, natomiast wydatki w wysokoci
16.269.469 z³, co stanowi 96,5% wykonania. Bud¿et gminy
i miasta za 2003 r. zamkn¹³ siê deficytem w kwocie 779.737
z³. Planowany na pocz¹tku roku deficyt wynosi³ 740.000 z³
i zosta³ zwiêkszony w trakcie roku do kwoty 1.225.603 z³.
Wykonanie deficytu w kwocie obni¿onej do planowanego
by³o mo¿liwe dziêki du¿ej dyscyplinie w zakresie wydatków. W ci¹gu roku bud¿etowego zaci¹gniêto:
a) kredyty w wysokoci

1.800.000 z³

w tym na:
- sfinansowanie wydatków owiaty

1.500.000 z³,

- budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej z odbudow¹ nawierzchni ul. 2 Lutego II etap 300.000 z³,
b) po¿yczki na modernizacjê oczyszczalni cieków w wysokoci
900.000 z³,
w tym z:
- N.F.O. i G.W.

600.000 z³,

- W.F.O. i G.W.

300.000 z³.

Dokonano sp³aty z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów z lat
poprzednich na ³¹czn¹ kwotê 1.690.000 z³.
Po wnikliwej analizie i przedstawieniu sprawozdania realizacjê bud¿etu nale¿y uznaæ za pozytywn¹.
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Za³¹cznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu gminy i miasta
w Jastrowiu za rok 2003

DOCHODY BUD¯ETOWE NA DZIEÑ 31.12.2003 R.
Lp.
Treæ
1. Rolnictwo i ³owiectwo
w tym:
zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t
wp³ywy z us³ug
pozosta³a dzia³alnoæ
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym
charakterze
Razem dzia³
2. Górnictwo i kopalnictwo
w tym:
Pozosta³e górnictwo i kopalnictwo
wp³yw z op³aty eksploatacyjnej
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Razem dzia³
3 Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
Wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie
wieczyste nieruchomoci
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek za licznych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym
charakterze
Wp³ywy z tytu³u przekszta³cenia prawa
u¿ytkowania wieczystego przys³uguj¹cego
osobom fizycznym w prawo w³asnoci
wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asnoci nieruchomoci
wp³ywy z us³ug
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
pozosta³e odsetki

4.

5.

Razem dzia³
Dzia³alnoæ us³ugowa
w tym:
Plany zagospodarowania przestrzennego
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w
postaci pieniê¿nej
cmentarze
wp³ywy z us³ug
Razem dzia³
Administracja publiczna
zad. zlecone
w tym
urzêdy wojewódzkie
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
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6

Razem zad. zlecone
Administracja publiczna
zadania w³asne
Urzêdy gmin
wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
wp³ywy z ró¿nych op³at
wp³ywy z us³ug
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
wp³ywy z ró¿nych dochodów
pozosta³a dzia³alnoæ
wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tkowych
otrzymane spadki, darowizny pieniê¿ne

7.

Razem dzia³
Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
zadania zlecone
w tym
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 ustawami
Wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

8

Razem dzia³
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
w tym
ochotnicze stra¿e po¿arne
wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Obrona cywilna
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami

9

Razem dzia³
Dochody od osób prawnych osób fizycznych i
od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej w tym
wp³ywy z 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 oraz
podatków i op³at lokalnych od osób
prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Poz. 1845

 8032 

R=
750
750

75011

87600
87600

87600
87600

100,0
100,0

045

12.500

11.763

94,1

069
083
084

12.500
2.500
2.000

13.588
2.028
1.603

108,7
81,1
80,2

091

10

2

20,0

097

1.000
30.510

992
29.976

99,2
98,2

084

500

450

90,0

096

640
1.140
31.650

639
1.089
31.065

99,8
95,5
98,2

201

1.690

1.690

100,0

1.690

1.690

100,0

4.510

4.509

100,0

4.510
19.091
19.091
25.291

4.509
19.087
19.087
25.286

100,0
100,0
100,0
100,0

75023

R=

R=
750

75023
75095

75095

751

75101

R=

75101

751

75109

201

R=
751
R=
751

75101
75110
75101

201

754
-

75412
084
R=

75412
75414
201

R=
754

1.000

-

1.000

-

200

200

100,0

200
1.200

200
200

100,0
16,7

035

16.500

9.811

59,5

091

1.500

144

9,6

18.000

9.955

55,3

75414

756
75601

R=

75601
75615
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podatek od nieruchomoci
podatek rolny
podatek leny
podatek od rodków transportowych
podatek od czynnoci cywilnoprawnych
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz
podatków i op³at lokalnych od osób
fizycznych
podatek od nieruchomoci
podatek rolny
podatek leny
podatek od rodków transportowych
podatek od spadków i darowizn
podatek od posiadania psów
wp³ywy z op³aty targowej
podatek od 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 zezwolenie na sprzeda¿
alkoholu
odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
udzia³ gmin w podatkach stanowi¹cych
dochód bud¿etu pañstwa
podatek dochodowy od osób fizycznych
podatek dochodowy od osób prawnych

10

Razem dzia³
Ro¿ne rozliczenia
w tym:
czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek samorz¹du terytorialnego
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czêæ podstawowa subwencji ogólnej dla
gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
zwrot do bud¿etu pañstwa nienale¿nie
pobranej subwencji ogólnej za lata
poprzednie
Czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla
gmin
subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
ro¿ne rozlicz finansowe
podatek od spadków i darowizn
odsetki od podatków i op³at
pozosta³e odsetki

11

Razem dzia³
Owiata i wychowanie
w tym:
szko³y podstawowe

Poz. 1845

 8033 

R=

031
032
033
034
050

2.613.300
57.300
321.480
10.800
160

2.567.107
55.570
350.229
10.802
166

98,2
97,0
108,9
100,0
103,8

091

32.000

32.476

101,5

3.035.040

3.016.350

99,4

886.576
160.000
3.250
138.400
5.300
11.500
33.000
57.200

790.484
192.310
3.013
141.593
5.194
9.855
32.508
75.617

89,2
120,2
92,7
102,3
98,0
85,7
98,5
132,2

75615
75616
031
032
033
034
036
037
043
050
091

R=

21.000

20.070

95,6

1.316.226

1.270.644

96,5

041

75.600

58.541

77,4

048

141.000

140.104

99,4

091

30

34

76,2

216.630

198.679

91,7

001
002

1.319.147
55.600
1.374.747
5.960.643

1.225.361
51.447
1.276.808
5.772.436

92,9
92,5
92,9
96,8

292

5.373.382
5.373.382

5.373.382
5.373.382

100,0
100,0

292

7.752

7.752

100,0

294

21.981

21.981

76,2

14.229

14.229

100,0

707.742
707.742

707.742
707.742

100,0
100,0

6.066.895

594
63
12.285
11.628
6.078.523

100,2

75616
75618

R=

75618
75621

R=
756
758

75621

75801
R=
75802

R=
75805
R=

292
75814

R=
758
801
80101

036
091
092
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dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym
charakterze
wp³ywy z us³ug
wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
pozosta³e odsetki
wp³ywy z ró¿nych dochodów
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej
przedszkola przy szko³ach podstawowych
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 umów o podobnym
charakterze
wp³ywy z us³ug
wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników
maj¹tkowych
pozosta³e odsetki
wp³ywy z ró¿nych dochodów
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
pozosta³a dzia³alnoæ
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Razem dzia³
13. Opieka spo³eczna
Zadania zlecone
w tym:
sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce 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 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 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 ustawami
orodki pomocy spo³ecznej
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami

Poz. 1845

 8034 

R=

80101
80104

R=

80104
80110

075

33.720

30.949

91,8

083

38.040

42.943

112,9

084

100

55

76,2

092
097

910

94
1.024

112,5

201

4.320

4.320

76,2

77.090

79.385

103,0

083

1.520
1.520

2.352
2.352

154,7
154,7

075

9.440

4.881

51,7

083

5.120

2.679

52,3

084
092
097

200
400

5
300

75,0

14.960

8.065

53,9

39.084

39.084

100,0

39.084
132.654

39.084
128.886

100,0
97,2

26.000

25.457

97,9

26.000

25.457

97,9

951.812

951.657

100,0

951 812

951.657

100,0

49.000

48.743

99,5

49.000

48743

99,5

163.200

163.200

100,0

163.200

163.200

100,0

203
R=

80110
80195

R=
801
853

80195

203

85313

201
R=

85313
85314
201

R=

85314
85316
201

R=

85316
85319
201

R=

85319
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usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacj¹ zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami
pozosta³a dzia³alnoæ
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie ustawami

14

Razem dzia³
Opieka spo³eczna
Zadania w³asne
w tym:
Domy pomocy spo³ecznej
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa, jednostek
samorz¹du terytorialnego lub innych
jednostek zaliczanych do sektora finansów
publicznych oraz umów o podobnym
charakterze
wp³ywy z us³ug
wp³ywy z ró¿nych dochodów
dodatki mieszkaniowe
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Orodki pomocy spo³ecznej
wp³ywy z us³ug
wp³ywy z ró¿nych dochodów
us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne
us³ugi opiekuñcze
wp³ywy z us³ug
pozosta³a dzia³alnoæ
dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin

15

16

Razem dzia³
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym:
wietlice szkolne
wp³ywy z ró¿nych dochodów
Razem dzia³
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
zad. zlecone
w tym:
gospodarka odpadami
wp³ywy z op³aty produktowej
owietlenie ulic
dotacje na zadania zlecone
pozosta³a dzia³alnoæ
wp³aty z zysku jednoosobowych spó³ek
Skarbu Pañstwa lub spó³ek jednostek
samorz¹du terytorialnego
wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników
maj¹tkowych
Razem dzia³

Poz. 1845

 8035 

85378
201
R=

1.831

1.831

100,0

1.831

1.831

76,2

4.770

4.770

76,2

4.770
1.196.613

4.770
1.195.658

76,2
99,9

075

700

761

108,7

083
097

12.420
300
13.420

12.334
321
13.416

99,3
107,0
100,0

203

917.370

917.370

100,0

917.370

917.370

100,0

083
097

260
60
320

283
50
333

108,8
83,3
104,1

083

18400
18400

16030
16030

87,1
87,1

203

95.786

95.786

100,0

95.786
1.045.296

95.786
1.042.935

100,0
99,8

85378
85395
201

R=
853
853

85395

85302

R=

85302
85315

R=

85315
85319

R=

85319
85328

R=

85328
85395

R=
853
854

85395

85401
R=
854

85401

097

-

282
282
282

-

900

90002
R=

90002
90015

R=

90015
90095

040

500
500

450
450

90,0
90,0

201

65.714
65.714

65.714
65.714

100,0
100,0

073

21.194

21.194

100,0

084
R=
900

90095

4.567
21.194
87.408

25.761
91.925

121,5
105,2
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17

Kultura fizyczna i sport
w tym:
Instytucje kultury fizycznej
dochody z najmu i dzier¿awy
wp³ywy z us³ug
Wp³ywy ze sprzed sk³. maj¹tkowych
pozosta³e odsetki
wp³ywy z ró¿nych dochodów
Razem dzia³
Ogó³em dochody

Poz. 1845

 8036 

926
92604

R=
926

Przychody:

92604

075
083
084
092
097

6.640
23.370
3.120
45
33.175
33.175
15.636.600

2.915.603

2.946.309

nadwy¿ka bud¿etowa kredyty bankowe i po¿yczki

2.700.000

2.700.000

inne ród³a przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych

215.603

246.309

14.508
17.063
3.785
234
44
35.634
35.634
15.489.732

218,5
73,0
121,3
97,8
107,4
107,4
99,1

w tym:

Za³¹cznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu gminy i miasta
w Jastrowiu za rok 2003

WYDATKI BUD¯ETOWE NA DZIEÑ 31.12.2003 R.
Lp.
1

2.

Treæ
Rolnictwo i ³owiectwo
w tym:
Izby rolnicze
wp³aty na rzecz izb rolniczych 2%
uzyskanych wp³ywów z podatku rolnego
pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Razem dzia³
Transport i ³¹cznoæ
w tym:
drogi publiczne gminne
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug pozosta³ych
kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek organ
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug pozosta³ych
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et

3.

Razem dzia³
Turystyka
W tym:
zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne

Dzia³
010

Rozdzia³

§

Plan na 2003 r. Wykonanie

%

01030
01095

R=
010
600

01095

60016

2850

5.900

4.804

81,4

4210
4300

300
1.000
1.300
7.200

898
898
5.702

0,0
89,8
69,1
79,2

4210
4270
4300

24.000
9.000
10.500

23.965
8.940
10.411

99,9
99,3
99,2

43.500

43.316

99,6

4270
4300
6050

500
39.500
85.000
125.000
168.500

30
39.405
76.869
116.304
159.620

6,0
99,8
90,4
93,0
94,7

3020

166

101

60,8

4010
4040

6.580
500

6.558
483

99,7
96,6

4600
R=

R=
600
630

60016
60095

60095

63003
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sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na ZFSS

4.

Razem dzia³
Gospodarka mieszkaniowa
w tym:
zak³ady gospodarki mieszkaniowej
dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego
Dotacje celowe z bud¿etu pañstwa na
finansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych zak³adów
bud¿etowych
gospodarka gruntami i nieruchomociami
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
op³aty na rzecz jednostek samorz¹du t.
Podatek od towarów i us³ug VAT
kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz
osób fizycznych
osób fizycznych
kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug pozosta³ych
kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych

5.

6.

Razem dzia³
Dzia³alnoæ us³ugowa
w tym:
Plany zagospodarowania przestrzennego
zakup us³ug pozosta³ych
prace geodezyjne i kartograficzne
zakup us³ug pozosta³ych
podatek od towarów i us³ug VAT
Cmentarze
zakup us³ug pozosta³ych
Razem dzia³
Administracja publiczna
Zad. w³asne
w tym:
Urzêdy wojewódzkie
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe

Poz. 1845

 8037 

R=
630
700

63003

4110
4120
4210
4260
4300
4410
4440

1.250
175
900
166
5.000
670
350
15.757
15.757

1.247
172
894
103
4.999
650
338
15.545
15.545

99,8
98,3
99,3
62,0
100,0
97,0
96,6
98,7
98,7

2650

199.300

194.845

97,8

6210

32.500

32.500

100,0

231.800

227.345

98,1

4300
4430
4520
4530

22.500
920
80
500

21.203
736
76
94

94,2
80,0
95,0
18,8

4590

5.600

5.584

99,7

29.600

27.693

93,6

4210
4260
4270
4300

3.000
100
1.000
13.000

1.194
1
2.320

39,8
1,0
0,0
17,8

4600

3.600

3.579

99,4

20.700
282.100

7.094
262.132

34,3
92,9

4300

23.800

23.790

100,0

4300
4530

47.790
100
47.890

40.120
40.120

84,0
0,0
83,8

4300

32.000
103.690

31.973
95.883

99,9
92,5

70001

R=

70001
70005

4600
R=

R=
700
710

70005
70095

70095

71004
71013

R=

71013
71035

710
750

75011

R=

75011

3020

1.240

1.239

99,9

4010
4110
4120
4210
4280
4300
4410

67.795
11.295
1.620
1.452
113
1.270
765
85.550

67.792
11.293
1.617
1.449
113
1.267
765
85.535

100,0
100,0
99,8
99,8
100,0
99,8
100,0
100,0
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Rady gmin
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
podatek od towarów i us³ug VAT
Urzêdy gmin
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 energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
podró¿e s³u¿bowe zagraniczne
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
op³aty na rzecz bud¿etów jed. sam. teryt.
Podatek od towarów i us³ug VAT
kary i odszkodowania wyp³acane na rzecz
osób prawnych i innych jednostek
organizacyjnych
koszty postêpowania s¹dowego i
prokuratorskiego
wydatki na zakup akcji i udzia³ów
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
jednostek bud¿etowych
pobór podatków
wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
pozosta³a dzia³alnoæ
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 us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
Podatek od towarów i us³ug VAT

7.

Razem dzia³
Administracja publiczna zad. zlecone
w tym:
Urzêdy wojewódzkie
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
odpisy na ZFSS
Razem dzia³

Poz. 1845

 8038 

75022

R=

75022
75023

3020

170

129

75,9

3030
4210
4300
4410
4420
4530

108.270
7.500
5.430
3.700
1.430
100
126.600

108.256
5.216
4.159
2.927
1.425
1
122.113

100,0
69,5
76,6
79,1
99,7
1,0
96,5

3020

2.710

2.709

100,0

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4420
4430
4440
4520
4530

772.540
56.600
133.730
20.100
102.950
20.900
28.050
3.200
135.530
38.000
1.350
3.800
19.610
200
100

751.958
56.591
133.599
19.077
102.929
20.830
28.045
3.148
135.384
37.956
1.346
1.769
19.602
11
97

97,3
100,0
99,9
94,9
100,0
99,7
100,0
98,4
99,9
99,9
99,7
46,6
100,0
5,5
97,0

4610

9.550

9.523

99,7

6010

265

265

6060

15.500

14.777

95,3

1.364.685

1.339.616

98,2

4100
4110
4120

21.000

20.783

99,0

21.000

20.783

99,0

3020

4.870

4.718

96,9

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4430
4440
4530

55.050
1.100
8.600
4.130
10.200
2.800
8.800
24.700
13.219
450
133.919
1.731.754

45.565
1.060
5.806
4.089
10.166
2.365
8.679
24.625
13.218
1.049
119.242
1.687.289

82,8
96,4
67,5
99,0
99,7
84,5
98,6
99,7
100,0
-233,1
89,0
97,4

4010
4040
4110
4120
4440

60.645
9.548
12.140
1.715
3.552
87.600
87.600

60.645
9.548
12.140
1.715
3.552
87.600
87.600

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

4600

R=

R=

R=
750
750

75023
75047

75047
75095

75095

75011

R=
750

75011
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8.

Urzêdy naczelnych organów w³adzy
pañstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
s¹downictwa
Zad zlecone
w tym:
urzêdy naczelnych organów w³adzy
kontroli i ochrony prawa
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup us³ug pozosta³ych
wybory do rad gmin, rad powiatów i
sejmików województw oraz referenda
gminne, powiatowe
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
Referendum ogólnokrajowe i
konstytucyjne
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe

9.

10.

11.

Razem dzia³
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
w tym:
ochotnicze stra¿e po¿arne
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zalicz do sektora finansów
publicznych
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem dzia³
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Zad. Zlecone
w tym:
obrona cywilna
zakup us³ug remontowych
Razem dzia³
Obs³uga d³ugu publicznego
w tym:
obs³uga papierów wartociowych,
kredytów i po¿yczek j. s. t.
odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartociowych oraz
po¿yczek i kredytów
Razem dzia³

Poz. 1845

 8039 

751

75101

R=

75101

4110
4120
4300

243
35
1.412
1.690

243
35
1.412
1.690

100,0
100,0
100,0
100,0

3030
4110
4120
4210
4300
4410

3.062
117
17
249
690
375
4.510

3.061
117
17
249
690
375
4.509

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3030
4110
4120
4210
4300
4410

13.241
534
76
677
4.070
493
19.091
25291

13.237
534
76
677
4.070
493
19.087
25286

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

2580

13.500

13.322

98,7

3020

100

3030
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430

9.360
750
110
16.640
17.600
3.400
700
5.540
100
8.960
76.760

9.357
579
82
15.777
17.398
3.398
700
5.539
39
8.615
74.806

100,0
77,2
74,5
94,8
98,9
99,9
100,0
100,0
39,0
96,1
97,5

4270

200
200

200
200

100,0
100,0

8070

275.000

142.217

51,7

275.000

142.217

51,7

75109

R=

75109
75110

R=
751

75110

754
75412

754

0,0

754

75414
754
757
75702

757
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12.

13.

Ro¿ne rozliczenia
w tym:
ró¿ne rozliczenia finansowe
pozosta³e odsetki
rezerwy ogólne i celowe
rezerwa celowa
Razem dzia³
Owiata i wychowanie
w tym:
szko³y podstawowe
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
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
przedszkola przy szko³ach podstawowy
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
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na ZFSS
Gimnazja
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
niepublicznej szko³y lub innej niepublicznej
placówki owiatowo-wychowawczej
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
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
dowo¿enie uczniów
do szkól
zakup us³ug pozosta³ych
dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli

Poz. 1845

 8040 

758
75814
75818
758
801

4580

4.200

4.194

99,9

4810

173.800
178.000

4.194

0,0
2,4

3020

97.200

96.141

98,9

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

2.430.480
181.212
472.130
64.340
182.400
6.748
37.160
23.170
3.660
67.310
9.180
250
153.220
75.000

2.426.660
180.938
471.550
64.231
182.375
4.917
36.616
22.934
3.159
66.960
8.826
237
152.885
44.526

99,8
99,8
99,9
99,8
100,0
72,9
98,5
99,0
86,3
99,5
96,1
94,8
99,8
59,4

6060

8.400

8.363

99,6

3.811.860

3.771.318

98,9

3020

3.440

3.337

97,0

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4280
4300
4410
4440

31.650
2.382
6.700
950
568
220
100
100
50
2.000
48.160

30.815
2.381
6.518
886
562
220
100
40
49
2.000
46.908

97,4
100,0
97,3
93,3
98,9
100,0
100,0
40,0
98,0
100,0
97,4

2540

173.500

173.243

99,9

3020

8.350

8.350

100,0

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440

1.132.420
88.440
216.240
29.390
94.240
3.000
18.870
4.690
1.870
27.090
5.000
610
71.900
1.875.610

1.131.896
88.439
216.240
29.383
94.236
3.000
18.869
4.690
504
25.838
4.998
601
71.898
1.872.185

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
26,95
95,4
100,0
98,5
100,0
99,8

4300

183.960

177.762

96,6

80101

R=

R=

R=

80101
80104

80104
80110

80110
80113
80146
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zakup us³ug pozosta³ych
pozosta³a dzia³alnoæ
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na ZFSS
podatek od towarów i us³ug VAT

14.

15.

16.

Razem dzia³
Owiata i wychowanie
w tym:
stypendia oraz inne formy pomocy dla
uczniów
Razem dzia³
Ochrona zdrowia
w tym:
przeciwdzia³anie alkoholizm
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem dzia³
Opieka spo³eczna
Zad. W³asne
Domy Pomocy Spo³ecznej
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 energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
podatek od nieruchomoci
op³aty na rzecz bud¿etów j s t
wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek bud¿etowych
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 ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia

Poz. 1845

 8041 

80195

R=
801
801

80195

80101

4300

29.330

27.231

92,8

3020

8.486

7.939

93,6

3030
4210
4300
4410
4440
4530

105
450
4.000
105
38.928
10
52.084
6.001.004

105
427
3502
105
38928

100,0
94,9
87,6
100,0
100,0

51.006
5.946.410

97,9
99,1

3240

4.320

4.320

100,0

4.320

4.320

100,0

3020

860

851

99,0

3030
4110
4120
4210
4300
4410
4430

3.810
1.100
200
64.400
67.510
2.800
320
141.000
141.000

3.806
654
112
64.396
67.301
2.775
206
140.101
140.101

99,9
59,5
56,0
100,0
99,7
99,1
64,4
99,4
99,4

3020

1.020

1.014

99,4

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4270
4280
4300
4410
4430
4440
4480
4520
6060

124.720
9.730
23.540
3.160
24.240
12.000
5.100
200
12.700
470
500
5.200
2.070
350
4.050

124.719
9.728
23.525
3.156
24.235
11.959
5.100
196
12.655
470
485
5.200
2.067
349
4.050

100,0
100,0
99,9
99,9
100,0
99,7
100,0
98,0
99,6
100,0
97,0
100,0
99,9
99,7
100,0

229.050

228.908

99,9

3110

311.300
311.300

291.300
291.300

93,6
93,6

3110

1.490.930

1.413.213

94,8

3020

820

803

97,9

4010
4040
4110
4120
4210

61.040
4.830
11.550
1.580
1.300

61.032
4.792
11.395
1.574
1.287

100,0
99,2
98,7
99,6
99,0

801
851
85154

R=
851
853

85154

85302

R=

85302
85314

R=
R=

85314
85315
85319
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zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na ZFSS
opiekunki
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 us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
odpisy na ZFSS
pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki

17.

Razem dzia³
Opieka spo³eczna
Zad. zlecone
w tym:
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
sk³adki na ubezpieczenie 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 ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpisy na ZFSS
usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wiadczenia spo³eczne
pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne

18.

Razem dzia³
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym: wietlice szkolne
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne

Poz. 1845

 8042 

R=

R=

R=
853
853

85319
85319

85319
85395

85395

4270
4280
4300
4410
4440

1.300
30
4.800
400
1.950
89.600

764
14
4.486
217
1.892
88.256

58,8
46,7
93,5
54,3
97,0
98,5

3020

2.100

1.452

69,1

4010
4040
4110
4120
4210
4280
4300
4440

71.850
6.240
14.120
1.940
450
140
200
3.300
100.340

70.042
6.240
12.541
1.733
446
140
200
2.963
95.757

97,5
100,0
88,8
89,3
99,1
100,0
100,0
89,8
95,4

3110
4210
4300
4430

161.066
3.160
3.560
5.550
173.336
2.394.556

161.015
3.157
3.554
5.520
173.246
2.290.680

100,0
99,9
99,8
99,5
99,9
95,7

4130

26.000

25.457

97,9

3110
4110

884.812
67.000
951.812

884.812
66.845
951.657

100,0
99,8
100,0

3110

49.000

48.743

99,5

3020

1.520

1.520

100,0

4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4410
4440

111.597
8.905
21.162
2.925
5.780
500
26
6.860
405
3.520
163.200

111.597
8.905
21.162
2.925
5.780
500
26
6.860
405
3.520
163.200

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

3110

1.831

1.831

100,0

3110

4.770
4.770
1.196.613

4.770
4.770
1.195.658

100,0
100,0
99,9

3020

390

240

61,5

4010
4040
4110

66.440
5.345
12.950

65.943
5.315
12.840

99,3
99,4
99,2

85313

85314

R=

85314
85316
85319

R=

85319
85378
85395

R=
853
854

85395

85401
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sk³adki na Fundusz Pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
odpisy na ZFSS
przedszkola
dotacja przedmiotowa z bud¿etu dla
zak³adu bud¿etowego
pozosta³a dzia³alnoæ
wynagrodzenia osobowe pracowników
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
odpisy na ZFSS

19.

Razem dzia³
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
w tym:
Oczyszczanie miast i wsi
zakup us³ug pozosta³ych
utrzymanie zieleni w miastach i gminach
zakup us³ug pozosta³ych
schroniska dla zwierz¹t
zakup us³ug pozosta³ych
owietlenie ulic, placów i dróg
zakup energii
zakup us³ug remontowych
pozosta³a dzia³alnoæ
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeñ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
op³aty na rzecz j st
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿et
wydatki na zakupu inwestycyjne

20.

21.

Razem dzia³
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
zadania zlecone
w tym:
owietlenie ulic, placów i dróg
zakup energii
Razem dzia³
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
w tym:
domy i orodki kultury wietlice i kluby
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
Biblioteki
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
instytucji kultury
ochrona i konserwacja zabytków
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych

Poz. 1845

 8043 

R=

R=

R=
854

85401
85404
85404
85495

85495

4120
4210
4440

1.805
660
4.330
91.920

1.775
650
4.319
91.082

98,3
98,5
99,7
99,1

2650

1.132.500

1.113.750

98,3

1.132.500

1.113.750

98,3

4010
4110
4440

4.360
800
750
5.910
1.230.330

2.155
264
394
2.813
1.207.645

49,4
33,0
52,5
47,6
98,2

4300

160.200

160.180

100,0

4300

20.000
20.000

19.377
19.377

96,9
96,9

4300

1.500

1.073

71,5

4260
4270

162.800
59.200
222.000

156.890
59.139
216.029

96,4
99,9
97,3

2580

12.000

12.000

100,0

3020

1.000

441

44,1

4210
4300
4520
6050
6060

2.500
2.800
9.000
1.364.164
5.000
1.396.464
1.800.164

1.040
2.154
8.604
1.358.328
4.946
1.387.513
1.784.172

41,6
76,9
95,6
99,6
98,9
99,4
99,1

4260

65.714
65.714
65.714

65.714
65.714
65.714

100,0
100,0
100,0

2550

430.850

430.850

100,0

2580

2.000

2.000

100,0

432.850

432.850

100,0

158.770

158.770

100,0

158.770

158.770

100,0

36.000

36.000

100,0

36.000

36.000

100,0

900
90003
90004
R=

90004
90013
90015

R=

R=
900

90015
90095

90095

900

90015
R=
900
921

90015

92109

R=

92109
92116
2550

R=

92116
92120
2580

R=

92120
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pozosta³a dzia³alnoæ
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
pozosta³ych jednostek sektora finansów
publicznych

22.

Razem dzia³
Kultura fizyczna i sport
w tym:
instytucje kultury fizycznej
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 energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
podatek od nieruchomoci
pozosta³a dzia³alnoæ
dotacja podmiotowa z bud¿etu dla
jednostek nie zaliczanych do sektora
finansów publicznych
nagrody i wydatki osobowe nie
zaliczane do wynagrodzeñ
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
Razem dzia³
Ogó³em wydatki

Rozchody:
w tym:
sp³ata kredytów bankowych i po¿yczek

Poz. 1845
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92195
2570
R=
921
926

40.000

40.000

100,0

40.000
667.620

40.000
667.620

100,0
100,0

3020

2.070

1.764

85,2

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4430
4440
4480

71.500
6.780
12.255
1.715
22.150
54.800
48.460
1.410
350
4.290
6.020
231.800

71.499
6.777
12.250
1.605
22.149
54.678
48.379
1.397
346
3.956
6.012
230.812

100,0
100,0
100,0
93,6
100,0
99,8
99,8
99,1
98,9
92,2
99,9
99,6

2580

14.100

14.100

3020

41.925

40.627

96,9

4110
4210
4300
4410
4430

630
13.180
78.570
21.605
7.220
177.230
409.030
16.862.203

620
13.178
78.568
21.600
7.170
175.863
406.675
16.269.469

98,4
100,0
100,0
100,0
99,3
99,2
99,4
96,5

92195

92604

R=

R=
926

92604
92695

92695

1.690.000

1.690.000

1.690.000

1.690.000

Za³¹cznik Nr 3
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu Gminy i Miasta
w Jastrowiu za 2003 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJ¥TKOWYCH NA ROK 2003

6050
6050

Wykonanie na
31.12.2003 r.
20.000
17.034
40.000
39.843

85,2
99,6

60095

6050

25.000

19.992

80,0

700

70001

6210

32.500

32.500

100,0

750

75023

6010

265

265

100,0

750

75023

6060

7.000

6.315

90,2

750

75023

6060

8.500

8.462

99,6

801

80101

6050

25.000

24.309

97,2

Lp.

Treæ

Dzia³

Rozdz

§

1.
2.

Remont mostu ul. Kocielna
Budowa drogi w Nadarzycach II etap
Po³o¿enie dywaniku asfaltowego na ul.
Gen. Pop³awskiego w Sypniewie
Ocieplenie dwóch szczytów budynku
mieszkalnego przy ul. Grunwaldzkiej 17
wydatki na zakup akcji udzia³ów
Zakup kserokopiarki - Urz¹d Gminy i
Miasta
Zakup komputerów UGiM Jastrowie
Wymiana okien Publiczna Szko³a
Podstawowa w Jastrowiu

600
600

60095
60095

600

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan

%
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16
17.
18.
19.
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Budowa sali gimnastycznej przy
Publicznej Szkole Podstawowej w
Sypniewie
Zakup kompureta Publiczna Szko³a
Podstawowa w Jastrowiu
Zakup kserokopiarki Publicz Szko³a
Podstawowa Jastrowie
Zakup komputera DDPS
Modernizacja oczyszczalni cieków
Budowa kanalizacji sanitarnej i
deszczowej z odbudow¹ nawierzchni
ul.2 Lutego II etap
Modernizacja owietlenia Brzenica
Kolpnia II etap
Sp³ata wierzytelnoci z tytu³u
modernizacja kot³owni z wêglowej na
olejow¹ ul. Roosevelta
Sp³ata wierzytelnoci z tytu³u
modernizacja kot³owni z wêglowej na
gazow¹ ul. 1 Maja
Koszty przejêcia oczyszczalni cieków
Sypniewo
Remont pomieszczeñ socjalnych
Oczyszczalnia cieków Jastrowie
Razem wydatki

801

80101

6050

50.000

20.217

40,4

801

80110

6060

4.000

4.000

100,0

801

80101

6060

4.400

4.363

99,2

853
900

85302
90095

6060
6050

4.050
949.300

4.050
945.383

100,0
99,6

900

90095

6050

333.600

333.575

100,0

900

90095

6050

9.000

8.507

94,5

900

90095

6050

30.800

30.792

100,0

900

90095

6050

20.270

20.263

100,0

900

90095

6060

5.000

4.946

98,9

900

90095

6050

21.194

19.808

93,5

1.589.879

1.544.624

97,2

Za³¹cznik Nr 4
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu Gminy i Miasta
w Jastrowiu za 2003 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAK£ADÓW BUD¯ETOWYCH ZA 2003 R.
Lp.

Rozdzia³

1.

70001

2.

85404

Wyszczególnienie
Zak³ad Gospodarki
Mieszkaniowej
Przedszkole
samorz¹dowe
Razem:

Przychody
Wykonanie

Plan

%

Plan

Wydatki
Wykonanie

%

2.377.800

2.473.362

104,0

2.373.045

2.462.685

103,8

1.347.700

1.359.733

100,9

1.317.300

1.333.731

101,3

3.725.500

3.833.095

102,9

3.690.345

3.796.416

102,9

Za³¹cznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu Gminy i Miasta
w Jastrowiu za 2003 r.

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW RODKÓW SPECJALNYCH ZA 2003 R.
Lp.

Rozdzia³

1.
2.
3.
4.

60016
80101
80110
80195

5.

85302

6.

92695

Wyszczególnienie
Drogi publiczne gminne
Szko³y Podstawowe
Gimnazja
Szko³y podstawowe
Dzienny Dom Pomocy
Spo³ecznej
Kultura Fizyczna i Sport
Razem:

Plan
1.000
105.774
67.220
-

Przychody
Wykonanie
104.462
67.963
-

70.300

70.263

1.020
245.314

1.020
242.708

Plan
1.000
105.043
71.017
16

Wydatki
Wykonanie
104.334
69.218
16

99,3
97,5
100,0

100,0

70.200

70.246

100,1

100,0
98,9

1.020
248.296

1.020
244.834

100,0
98,6

%
98,8
99,6

%
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Za³¹cznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania bud¿etu
Gminy i Miasta w Jastrowiu za 2003 r.

WYKAZ DOTACJI PODMIOTOWYCH DLA JEDNOSTEK NIE ZALICZANYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2003 R.
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wyszczególnienie
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Sypniewie
Polski Zwi¹zek Wêdkarski Ko³o Miejsko-Gminne w
Jastrowiu
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczych
Ogrodów Dzia³kowych JASTROBET w Jastrowiu
Polski Zwi¹zek Dzia³kowców Zarz¹d Pracowniczych
Ogrodów Dzia³kowych RELAKS" w Jastrowiu
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju So³ectwa Nadarzyce
Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. NMPKP w Jastrowiu
Parafia Rzymsko-Katolicka w Szwecji
Parafia Rzymsko-Katolicka p. w. Narodzenia N.M.P. w
Sypniewie
Powiatowe Zrzeszenie LZS Z³otowie
Razem

Rozdzia³
75412

Plan
13.500

Wykonanie
13.322

%
98,7

90095

5.000

5.000

100,0

90095

5.000

5.000

100,0

90095

2.000

2.000

100,0

92109
92120
92120

2.000
10.000
6.000

2.000
10.000
6.000

100,0
100,0
100,0

92120

20.000

20.000

100,0

92695

14.100
77.600

14.100
77.422

100,0
99,8

Za³¹cznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania bud¿etu Gminy i Miasta
w Jastrowiu za 2003 r.

INFORMACJA O STANIE WIERZYTELNOCI FINANSOWYCH GMINY I MIASTA JASTROWIE NA DZIEÑ 31.12.2003 R.
I. Ogólna kwota wierzytelnoci na dzieñ 31.12.2003 wynosi
1.743.960 z³,
w tym:
1. Wierzytelnoci osób prawnych

1.156.578 z³,

z tego:
a) podatek od nieruchomoci
756-75615 §031
b) podatek rolny
756-75615 §032
c) podatek do r. transportowych
756-75615 §034
d) odsetki
756-75615 §091
e) op³ata eksploatacyjna
100-10006 §046
f) odsetki
100-10006 §092
2. Wierzytelnoci osób fizycznych

b) podatek rolny
756-75616 §032

d) podatek od r. transportowych
756-75616 §034
e) podatek od posiadania psa
756-75616 §037

177 z³,
55.117 z³,
3.303 z³,

640.559 z³,

f) odsetki
756-75616 §091

167.673 z³,

39.259 z³,

g) odsetki
710-71004 §092

9 z³,

8.920 z³,
428.970 z³,
29.429 z³,
9.441 z³.
586.381 z³,

z tego:
a) podatek od nieruchomoci
756-75616 §031

c) podatek leny
756-75616 §033

207.680 z³,
77.473 z³,

h) wieczyste u¿ytkowanie terenu
700-70005 §047
i)

czynsz dzier¿awny
700-70005 §075

j)

sp³ata nieruchomoci
700-70005 §077

k) sprzeda¿ us³ug
700-70005 §083
l)

6.375 z³,
7.930 z³,
27.012 z³,
1.842 z³,

z tytu³u przekszta³cenia prawa wieczystego u¿ytkowania w prawo w³asnoci
700-70005 §076
896 z³,

m) odsetki
700-70005 §091

19.139 z³,
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n) odsetki
700-70005 §092

9.490 z³,

o) sprzeda¿ us³ug
750-75023 §083

1.266 z³,

p) odsetki
750-75023 §091

944 z³,

q) sprzeda¿ ksi¹¿ek
750-75095 §084

48 z³,

r) odsetki
750-75095 §091

7 z³.

3. Owiata i wychowanie

167 z³,

z tego:
a) czynsz dzier¿awy, najmu
801-80101 §075
b) odsetki
801-80101 §092
4. Kultura fizyczna i sport

166 z³,
1 z³.
834 z³,

z tego:
1. wp³ywy z us³ug
926-92604 §083

834 z³.

II. Terminy p³atnoci podatków i op³at obowi¹zuj¹ce w ci¹gu
2003 r.
Z rocznego wymiaru:
a) podatek rolny od osób prawnych,
b) ³¹czne zobowi¹zanie pieniê¿ne od osób fizycznych:
-

podatek od nieruchomoci,

-

podatek rolny,

-

podatek leny,

p³atne s¹ w terminach:
-

I rata do 15 marca,

-

II rata do 15 maja,

-

III rata do 15 wrzenia,

-

IV ratado 15 listopada.

Podatek od rodków transportowych od osób fizycznych
i prawnych p³atny jest w dwóch ratach w terminie:
-

I rata do 15 lutego,

-

II rata do 15 wrzenia.

Poz. 1845
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Podatek od posiadania psów p³atny jest do 31 marca.
Podatek od nieruchomoci oraz podatek leny od osób
prawnych p³atny jest w terminie do 15 ka¿dego miesi¹ca
za dany miesi¹c.
Czynsz:
a) najmu p³atny w ratach miesiêcznych do 10 ka¿dego
miesi¹ca za dany miesi¹c,

b) dzier¿awny za grunty zwi¹zane z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ w ratach miesiêcznych do 10 ka¿dego miesi¹ca,
c) dzier¿awny za grunty:
-

do powierzchni 0,20 ha w terminie do 31 maja,

-

o powierzchni powy¿ej 0,20 ha 1 rata przypada na
31 maja, II do 30 wrzenia,

-

wieczyste u¿ytkowanie terenu p³atne jest za rok do
31 marca,

-

sp³ata nabytych nieruchomoci  termin do 31
marca oraz do 10 stycznia, 10 kwietnia, 10 lipca, 10
padziernika tj. w terminach ustalonych w Aktach
Notarialnych.

III. Przyczyny nieci¹galnoci, podjête dzia³ania zmierzaj¹ce
do ich wyegzekwowania.
Zaleg³oci z tytu³u podatków i op³at lokalnych na dzieñ
31.12.2003 r. zmala³y w stosunku do zaleg³oci na koniec
2002 r. o kwotê 179.128, tj. o 9,3% w tym: zaleg³oæ od
osób prawnych wzros³a o kwotê 1.145, zaleg³oæ od osób
fizycznych zmala³a o kwotê 178.544.
Na dzieñ 31.12.2003 r. w stanie upad³oci znajdowa³o siê
jedenacie podmiotów gospodarczych, których nale¿noci
wynosi³y: 444.834, w tym:
1) osoby prawne

444.834 z³,

z tego:
- podatek od nieruchomoci

397.945 z³,

- podatek rolny

37.969 z³

- podatek od rodków transportowych

8.920 z³,

- op³ata eksploatacyjna

29.427 z³.

Wierzytelnoci podmiotów w upad³oci stanowi¹ 27,2%
ca³ej wierzytelnoci. W wyniku zakoñczenia postêpowania
upad³ociowego jednego z podmiotów, znacz¹co zmniejszy³a siê wierzytelnoæ osób fizycznych w podatku od
nieruchomoci. W 2003 r. z tego powodu odpisano kwotê
112.753,72. z³.
Analizuj¹c stan zaleg³oci mo¿na stwierdziæ, ¿e sytuacja
materialna podatników jest bardzo trudna. Na bie¿¹co
przeprowadzane s¹ rozmowy z d³u¿nikami, co do terminu
sp³aty zobowi¹zañ.
Uwzglêdniaj¹c trudn¹ sytuacjê podatników do dnia
31.12.2003 r. umorzono zaleg³oci na kwotê 361.562 z³.
Przesuniêto równie¿ terminy sp³aty zobowi¹zañ na pierwsze pó³rocze 2004 r. na ³¹czn¹ kwotê 53.453, w tym:
a) osobom fizycznym

15.203 z³,

z tego:
- podatek od nieruchomoci

6.395 z³,

- podatek rolny

4.983 z³,

- podatek od rodków transportowych

3.825 z³.

b) osobom prawnym

38.250 z³,
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z tego
- podatek od nieruchomoci
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wystawiono tytu³y wykonawcze do urzêdów skarbowych
lub komorników s¹dowych, celem przymusowego ci¹gniêcia nale¿noci. Ostatnim etapem egzekucji by³o za³o¿enie hipotek na ksiêgach wieczystych nieruchomoci
d³u¿ników.

38.250 z³.

Liczba podatników przesuwaj¹cych terminy p³atnoci systematycznie wzrasta. Wród nich du¿¹ grupê stanowi¹
rolnicy, którzy maj¹ trudnoci ze zbytem plonów swojej
pracy i uzyskaniem za nie zap³aty. Poza tym dochody
uzyskiwane w gospodarstwach, s¹ bardzo niskie, co uniemo¿liwia zap³atê zobowi¹zañ z tytu³u podatków nale¿nych
Gminie. Na trudn¹ sytuacjê podatników du¿y wp³yw ma
du¿e bezrobocie, które nie rokuje w najbli¿szym okresie
obni¿enia.

Sp³ata zaleg³oci z egzekucji przebiega powoli, gdy¿ trudna sytuacja finansowa d³u¿ników, nie pozwala na zaspokojenie wierzytelnoci.
Czêsto postêpowanie egzekucyjne zostaje umorzone, ze
wzglêdu na brak mo¿liwoci ci¹gniêcia nale¿noci. Wiele
osób znajduje siê w trudnej sytuacji materialnej, jest bez
pracy, a tak¿e bez prawa do zasi³ku.

W celu ci¹gniêcia zaleg³oci wystawiono upomnienia
wzywaj¹ce do uregulowania nale¿noci. Nastêpnie, gdy
objête upomnieniem zaleg³oci, nie zosta³y zap³acone,

Burmistrz
Gminy i Miasta Jastrowie
() Ryszard Sikora

1846
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY RYCHWA£ NA 31 GRUDNIA 2003 R.

Wykonanie bud¿etu w ujêciu ogólnym.

Plan wydatków bud¿etu wynosi 15.292.333,00 z³, wykonanie 14.167.133,00 z³, co stanowi 92,64%.

Bud¿et Gminy za 2003 r. planowany wed³ug uchwa³y Rady
Gminy po stronie dochodów wynosi 12.681.288,00 z³
natomiast wykonanie 12.455.594,00 z³, co stanowi 98,22%.
Wyszczególnienie
A.
a)
b)
c)
d)
e)
B.
a)
b)
C.
D.
a)
b)

Ogó³em dochody
W tym dochody w³asne
Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
Dotacje celowe
rodki otrzymane z funduszy celowych
Subwencje
Wydatki ogó³em:
W tym wydatki bie¿¹ce
Wydatki inwestycyjne
Wynik bud¿etowy
ród³a sfinansowania deficytu bud¿etowego
Przychody
- kredyty i po¿yczka
- inne ród³a
Rozchody

Struktura
%
100
17
6
9
6
62
100
73
27
A-B

Plan
12.681.288,00
2.199.300,00

Wykonanie
12.455.594,00
2.070.682,00

Wskanik
realizacji
98,22
94,15

700.385,00

628.740,00

89,77

1.151.961,00
803.190,00
7.826.452,00
15.292.333,00
11.129.495,00
4.162.838,00
-2.611.045,00
2.611.045,00
2.905.000,00

1.126.530,00
803.190,00
7.826.452,00
14.167.133,00
10.695.924,00
3.471.209,00
-1.711.539,00
1.814.370,00
2.488.325,00
2.255.000,00
263.325,00
673.955,00

97,79
100
100
92,64
96,10
83,38

2.905.000,00
293.955,00
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WYKONANIE BUD¯ETU GMINY NA 31.12.2003 R.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Wyszczególnienie
Podatek rolny
Podatek od nieruchomoci
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatki op³acane w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Op³ata skarbowa
Dochód z maj¹tku gminy
Pozosta³e dochody
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Wp³ywy z op³at za zezwolenie na sprzeda¿ alkoholu
Razem dochody w³asne
Udzia³ w podatkach stanowi¹cych dochody bud¿etu
pañstwa
Razem udzia³y
Dotacje na zadania zlecone
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych gmin
Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê
inwestycji
Razem dotacje
Subwencja podstawowa
Subwencja owiatowa
Subwencja rekompensuj¹ca
Razem subwencje
Razem dochody

Plan
187.500,00
510.000,00
20.700,00
76.000,00
27.000,00
10.000,00
25.000,00
1.042.292,00
174.808,00
46.000,00
80.000,00
2.199.300,00

Wykonanie
195.405,00
491.330,00
19.722,00
79.261,00
29.981,00
4.176,00
27.601,00
916.336,00
160.629,00
63.217,00
83.024,00
2.070.682,00

700.385,00

628.740,00

700.385,00
1.080.588,00

628.740,00
1.055.157,00

71.373,00

71.373,00

803.190,00

803.190,00

1.955.151,00
2.639.133,00
4.848.482,00
338.837,00
7.826.452,00
12.681.228,00

1.929.720,00
2.639.133,00
4.848.482,00
338.837,00
7.826.452,00
12.455.594,00

Realizacja dochodów:

-

Dochody bud¿etu Gminy i Miasta Rychwa³ za 2003 r.
zosta³y zrealizowane w 98,22% w stosunku do planowanego bud¿etu.

za wieczyste u¿ytkowanie gruntów, plan 6.000 z³, wykonanie 7.551,00 z³,

-

odsetki od wieczystego u¿ytkowania planu 0 z³, wykonanie 103,00 z³,

-

wp³ywy z tytu³u czynszu w Przychodni Zdrowia, plan
60.000,00 z³, wykonanie 55.647,00 z³,

-

wp³ywy ze sprzeda¿y wyrobów i sk³adników maj¹tkowych plan 1.000,00 z³, wykonanie 1.000,00 z³. sprzeda¿
samochodu Star z³omowanego,

-

Dochody w³asne w strukturze bud¿etu w 2003 r. stanowi¹
17% i w stosunku do planu zosta³y zrealizowane 94,15%.

wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa w³asnoci
nieruchomoci (sprzeda¿ gruntu), plan wynosi 33.000,00
z³, wykonanie 0 z³,

-

Planowane dochody w³asne wynosi³y 2.199.300,00 z³,
a zrealizowane 2.070.682,00 z³.

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych, plan 50.000,00 z³, wykonanie 44.100,00 z³,

-

Wykonanie dochodów ró¿nych przedstawia siê nastêpuj¹co:

wp³ywy z tytu³u odsetek z lokat i rodków na rachunku
bankowym, plan 8.300,00 z³, wykonanie 9.486,00 z³,

-

wp³ywy z tytu³u innych dochodów (za specyfikacjê, za
wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej, wp³aty
od komornika, zwroty za rozmowy telefoniczne, czynsz
dzier¿awny Agencji Rolnej), plan 25.000,00 z³, wykonanie 18.225,00 z³,

-

wp³ywy z op³at za zezwolenia za sprzeda¿ alkoholu,
plan 80.000,00 z³, wykonanie 83.024,00 z³,

-

dochody zrealizowane przez Przedszkole za wy¿ywienie i odsetki bankowe 54.181,00 z³,

-

dochody zrealizowane przez Bibliotekê 145,00 z³,

-

dochody zrealizowane przez MGOPS 1.863,00 z³,

W ogólnej kwocie bud¿etu realizacja przedstawia siê nastêpuj¹co: dochody w³asne stanowi¹ 17%, udzia³y w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu pañstwa 6%, dotacje celowe 9%, rodki otrzymane z funduszy celowych
6%, subwencje 62%.

1. Dochody w³asne - ró¿ne wp³ywy

-

wp³ywy za bloczki miejsca pochodzenia zwierz¹t, plan
wynosi 16.000,00 z³, wykonanie 2.729,00 z³,

-

wp³ywy najmu i dzier¿awy plan 1.200,00 z³, wykonanie
1.287,00 z³,

-

wp³ywy za wodoci¹gowanie, wp³ywy z tytu³u pod³¹czenia siê do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, plan wynosi
70.000,00 z³, wykonanie 58.900 z³,

-

wp³ywy z ró¿nych dochodów plan 16.000,00 z³, wykonanie 16.669,00 z³, (odszkodowanie za wiatê, dotacja
z Urzêdu Marsza³kowskiego)
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-

dochody zrealizowane przez ZGKiM 629.367,00 z³,

-

dochody zrealizowane przez Owiatê i Wychowanie
152.648,00 z³,

-

dofinansowanie do budowy kaplicy grzebalnej na plan
2.000,00 z³, wp³ynê³o 1.990,00 z³.

2. Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych:
-

-

podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób fizycznych
op³acany w formie karty podatkowej, plan 27.000,00 z³,
wykonanie 29.981,00 z³,
odsetki od nieterminowych wp³at, plan 0 z³, wykonanie
69 z³.

3. Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:
-

podatek od nieruchomoci, plan 400.000,00 z³, wykonanie 408.512,00 z³,

-

podatek rolny, plan 1.500 z³. wykonanie 1.721,00 z³,

-

podatek leny, plan 12.000,00 z³, wykonanie 10.726,00
z³,

-
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podatek od rodków transportowych, plan 1.000,00 z³,
wykonanie 0 z³,

-

odsetki 7 z³.

6. Udzia³y gmin w podatkach stanowi¹cych dochód bud¿etu
pañstwa:
-

Wp³ywy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
plan 691.910 z³, wykonanie 624.629,00 z³.

-

Wp³ywy z podatku dochodowego od osób prawnych,
plan 8.475,00 z³, wykonanie 4.111,00 z³.

7. Dotacje celowe.
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na sfinansowanie zadañ bie¿¹cych zleconych i powierzonych gminie oraz rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin wynosz¹:
-

dotacje na zadania zlecone, plan 1.080.588,00 z³, wykonanie 1.055.157,00 z³,

-

dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na
realizacjê zadañ bie¿¹cych, plan 71.373,00 z³, wykonanie 71.373,00 z³,

-

dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacjê
inwestycji, plan 803.190,00 z³ wykonanie 803.190,00 z³.

W ogólnym planie bud¿etu dotacje celowe i rodki otrzymane z funduszy celowych wynosz¹ 13%.
8. Subwencje otrzymane.

-

podatek od czynnoci cywilnoprawnych plan 1.000,00
z³, wykonanie 6.669,00 z³,

W ogólnym planie bud¿etu subwencje stanowi¹ 62%
i wynosz¹ 7.826.452,00 z³, z tego:

-

odsetki od nieterminowych wp³at plan 0 z³, wykonanie
36,00 z³.

-

subwencja podstawowa plan 2.639.133,00 z³, wykonanie 2.639.133,00 z³,

4. Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od
spadków, darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i op³at lokalnych od osób fizycznych:

-

subwencja owiatowa plan 4.848.482,00 z³, wykonanie
4.848.482,00 z³,

-

subwencja rekompensuj¹ca plan 338.837,00 z³, wykonanie 338.837,00 z³.

-

wp³ywy z podatku od nieruchomoci plan 110.000,00
z³, wykonanie 82.818,00 z³.

-

podatek rolny, plan 186.000,00 z³, wykonanie 193.684,00
z³,

-

podatek leny, plan 8.700,00 z³, wykonanie 8.996,00 z³,

-

podatek od rodków transportowych, plan 75.000,00
z³, wykonanie 79.261,00 z³,

-

podatek od spadków i darowizn, plan 10.000,00 z³,
wykonanie 4.176,00 z³,

-

wp³ywy z op³aty targowej, plan 15.000,00 z³, wykonanie 17.562,00 z³,

-

wp³ywy z op³aty administracyjnej za czynnoci urzêdowe, plan 0 z³, wykonanie 240,00 z³,

-

podatek od czynnoci cywilnoprawnych, plan 45.000,00
z³, wykonanie 56.548,00z³,
odsetki od nieterminowych wp³at podatków i op³at,
plan 6.000,00 z³, wykonanie 3.160,00 z³.

5. Wp³ywy z op³aty skarbowej:
-

wp³ywy z op³aty skarbowej plan 25.000,00 z³, wykonanie 27.601,00 z³,

Realizacja wydatków:
W ogólnym planie bud¿etu gminy na 2003 rok wydatki
bie¿¹ce stanowi¹ 73%. W poszczególnych dzia³ach przedstawia siê nastêpuj¹co:
1. Rolnictwo.
Planowana kwota w tym dziale wynosi 893.102,00 z³,
wydatkowano 763.301,00 z³, tj. 85,47%.
rodki te przeznaczono na nastêpuj¹ce wydatki:
-

za przepusty betonowe

5.628,00 z³,

-

za czyszczenie rowów i wynajem równiarki
14.367,00 z³,

-

przelew sk³adki na Izby Rolnicze

3.421,00 z³,

-

za prowadzenie targowiska (baza GS)

3.142,00 z³,

-

wydatki inwestycyjne

-

za badanie gleb

3.168,00 z³,

-

za kolczyki

1.275,00 z³.

732.300,00 z³,
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2. Lenictwo.

Urzêdy Wojewódzkie

Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 500 z³,
w 2003 r. nie dokonywano ¿adnych wydatków.
3. Transport i ³¹cznoæ.
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 1.414.126 z³,
wykonano 1.161.703,00 z³, tj. 82,15%. Wydatkowano rodki:
-

zakup materia³ów (za krêgi betonowe, piasek, ceg³y)
9.088,00 z³,

-

zakup us³ug  us³ugi transportowe, wynajem równiarki
44.345,00 z³,

-

wydatki inwestycyjne

1.108.270,00 z³.

4. Gospodarka mieszkaniowa.
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 700.400,00 z³,
wydatkowano rodków 685.455,00 z³, tj. 97,88%:
-

przelano rodków dla Zak³adu Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
644.989,00 z³,
utrzymanie Przychodni Zdrowia:
- ekwiwalent dla palacza, tj. myd³o, herbata, rêczniki
77,00 z³,
- wynagrodzenia osobowe palacza
- dodatkowe wynagrodzenia roczne
- sk³adka na FP i ZUS

Plan w tym rozdziale wynosi 111.522,00 z³, wydatkowano
110.967 z³.
-

myd³o, herbata, rêczniki

-

wynagrodzenie osobowe pracowników 81.139,00 z³,

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i na FP
17.194,00 z³,

-

zakup materia³ów (kwiaty, druki, zdjêcia, informatory)
2.333,00 z³,

-

zakup us³ug (za prenumeratê, naprawê maszyn)
1.210,00 z³,

-

delegacja pracownika

-

odpisy na ZFS

511,00 z³,

342,00 z³,

6.668,00 z³,

52,00 z³,
2.029,00 z³.

Rady gminy
Planowane wydatki w tym rozdziale wynosz¹ 101.500,00
z³, wydatkowano 93.748,00 z³, na:
-

ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych 83.470,00 z³,
(diety dla radnych i so³tysów za udzia³ w posiedzeniach
Sesja, rycza³t Przewodnicz¹cej Rady)

4.455,00 z³,
-

zakup materia³ów i wyposa¿enia

6.921,00 z³,

(artyku³y spo¿ywcze, puchary, ognie sztuczne, kasety
video dla nagrañ sesji, kwiaty)

1.779,00 z³,

- zakup materia³ów  mia³u do ogrzewania
6.752,00 z³,

-

zakup us³ug pozosta³ych (za szkolenie, naprawê maszyn, wynajem autokaru, prenumeratê gazety So³eckiej)
2.978,00 z³,

- zakup energii i wody

12.217,00 z³,

- zakup us³ug

10.649,00 z³,

-

podró¿e s³u¿bowe (delegacje)

(za czyszczenie kominów, za wymianê pieca c.o.,
wywóz nieczystoci sta³ych)

-

ubezpieczenie uczestników wyjazdu na szkolenie
22,00 z³.

- odpisy na ZFS

394,00 z³.

- za wyrysy dzia³ek, czynnoci notarialne, naprawê
w budynku komunalnym
3.632,00 z³.
5. Dzia³alnoæ us³ugowa.
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 41.000,00 z³,
wydatkowano 36.465,00 z³, tj. 88,94%:
-
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zap³acono czêciowo za zmiany w planie przestrzennego zagospodarowania, za og³oszenia, za wyrysy dzia³ek
30.657,00 z³,

-

za wi¹zanki, kwiaty i znicze pod pomnik, materia³y
budowlane do remontu pomników
3.012,00 z³,

-

zap³acono za deski do budowy kaplicy przycmentarnej
w Kucharach Kocielnych (rodki otrzymano w ramach
porozumienia z Gmin¹ Stare Miasto)
1.990,00 z³,

-

wydatki inwestycyjne

Urzêdy Gmin
Planowane wydatki w tym rozdziale wynosz¹ 1.547.107,00
z³, wydatkowano 1.435.817,00 z³, na:
-

myd³o, herbata, rêczniki dla pracowników, odzie¿
ochronna i obuwie
4.119,00 z³,

-

wynagrodzenia osobowe pracowników

-

sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i FP
153.217,00 z³,

-

dodatkowe wynagrodzenia roczne

50.325,00 z³,

-

zakup materia³ów i wyposa¿enia

82.675,00 z³,

772.138,00 z³,

(za artyku³y biurowe, paliwo i czêci zamienne do
ci¹gnika, za wêgiel, za druki, rodki czystoci, artyku³y
malarskie, za kalendarze i ksi¹¿ki, toner, za napoje,
flagi, kwiaty, telefon i materia³y do konserwacji sieci
telefonicznej, szafkê, za teczki do dyplomów, piecz¹tki)

806,00 z³.

6. Administracja publiczna.
Plan w tym rozdziale wynosi 1.847.629,00 z³, wydatkowano 1.712.553,00 z³, tj. 92,69% z tego wydatkowano na:

357,00 z³,

-

zakup energii i wody

-

Zakup us³ug pozosta³ych

22.401,00 z³,
220.849,00 z³,
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(za szkolenia, prenumeratê, za znaczki i zwroty listów,
rozmowy telefoniczne, emisje na antenie radia, znaki
pocztowe, naprawy kserokopiarki, naprawê maszyn, za
rozmowy komórkowe i telefoniczne, wykonanie wystroju wi¹tecznego, og³oszenia w gazecie o przetargach, op³aty s¹dowe, za zg³oszenia w gazetach, op³aty
komornicze, us³ugi kominiarskie, za wykonanie owietlenia, wynagrodzenie radcy, za wydanie Odg³osów)
-

podró¿e s³u¿bowe i koszty delegacji pracowników
35.906,00 z³,

-

koszty podró¿y zagranicznych

-

ró¿ne op³aty i sk³adki

865,00 z³,
9.562,00 z³,

(ubezpieczenia pojazdów, ubezpieczenie budynków,
zestawów komputerowych, op³aty komornicze)
-

odpisy na ZFS

-

przelew podatku VAT

420,00 z³,

-

wydatki inwestycyjne

64.242,00 z³,

-

przelew za odsetki

-

zwrot podatku

313,00 z³,
52,00 z³.

Na plan 20.000,00 z³, wydatkowano na wyp³atê inkasa
so³tysów za pobór podatków oraz prowizje od sprzeda¿y
wiadectw m. p. z i poboru op³aty targowej 16.629,00 z³.
Pozosta³a dzia³alnoæ.
Na plan 67.500,00 z³, wydatkowano 55.392,00 z³, na:
zakup materia³ów i wyposa¿enia

20.720,00 z³,

(stela¿ do sztandaru, za kronikê do szko³y, toner, art.
spo¿ywcze, za puchary, dyplomy, kwiaty, sprzêt sportowy, ksi¹¿ki na nagrody, wystêp zespo³ów na Rychwalia, za upominek na powiatowe dni rodziny,
plakaty, paliwo do samochodu na dowóz wody
w miejscowoci Gliny)
-

zakup us³ug

Wybory do rad gmin i powiatów
wybory uzupe³niaj¹ce
-

wyp³aty diet komisji wyborczych

-

materia³y i wyposa¿enia lokali wyborczych1.209,00 z³,

-

zakup us³ug  kart do g³osowania

34.672,00 z³.

(za udzia³ w turnieju, uczestnictwo w programie Zielono mi, wystêp zespo³ów, za nag³onienie Rychwalii, prowadzenie festynu, dowóz dzieci na pó³kolonie,
wynajem autokaru, wyp³ata za dowóz wody do miejscowoci Gliny).
7. Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz s¹downictwa.

-

177,00 z³,

-

zakup materia³ów

135,00 z³,

-

zakup us³ug pozosta³ych (umowa zlecenie) 898,00 z³.

delegacje

66,00 z³.

-

diety komisji

-

ubezpieczenia spo³eczne i fundusz pracy

-

zakup materia³ów na wyposa¿enie lokali oraz materia³ów biurowych
1.519,00 z³,

-

zakup us³ug pozosta³ych

15.274,00 z³,
166,00 z³,

3.667,00 z³,

(za zabezpieczenie lokali, umowy zlecenie, za obs³ugê,
sporz¹dzenie spisu wyborców)
-

koszty podró¿y

766,00 z³.

8. Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona przeciwpo¿arowa
Plan wydatków w tym dziale wynosi 173.570,00 z³, wydatkowano 173.289,00 z³, z tego tj. 99,84% wydatkowano na:
Jednostki Terenowe Policji
Do Policji zaplanowana zosta³a kwota 20.000,00 z³, wydatkowano 20.000,00 z³:
-

na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Rychwa³
19.000,00 z³,

-

dodatkowe wyposa¿enie do samochodu policyjnego
1.000,00 z³.

Ochotnicze Stra¿e Po¿arne
Plan w tym rozdziale wynosi 150.568,00 z³, wydatkowano
150.288,00 z³ na:
-

wyp³ata diet za udzia³ w akcjach po¿arowych
3.150,00 z³.

-

zakup materia³ów 56.496,00 z³, (materia³y elektryczne,
wêgiel, umundurowanie, paliwo, materia³y remontowe, agregat pr¹dotwórczy, akumulator, mia³, krzes³a
do stra¿nicy),

-

za energiê dla OSP Czy¿ew

-

zakup us³ug 31.441,00 z³, (wymiana pieca c.o., wyp³aty
kierowców OSP, za pomiary elektryczne, naprawê wa³u,
badanie kierowców, badania techniczne, remontowe
us³ugi dla jednostek, nag³onienie imprezy 100-lecia
jednostki, wystêp zespo³u, za prenumeratê),

-

delegacje s³u¿bowe

-

ubezpieczenie pojazdów, op³ata za wydanie tablic
8.647,00 z³,

-

dop³ata do zakupu wozu bojowego

Urzêdy naczelnych organów w³adzy pañstwowej
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne i FP

754,00 z³,

Referenda ogólnokrajowe i s¹downictwa

Plan wydatków w tym dziale wynosi 28.502,00 z³, wydatkowano 28.510,00 z³, tj. 100,03%.

-

3.879,00 z³,

umowy zlecenia

18.733,00 z³,

Pobór podatków, op³at i nieopodatkowanych nale¿noci
bud¿etowych.

-
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351,00 z³,

817,00 z³,

18.000,00 z³,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 88

-

dofinansowanie zakupu do samochodu dla potrzeb
Komendy Miejskiej Stra¿y Po¿arnej w Koninie
10.000,00 z³.

-

zakup materia³ów  zakup instrumentów, umundurowania, art. biurowych, sprzêt owietleniowy
15.398 z³,
zakup us³ug pozosta³ych, wynagrodzenie kapelmistrza,
naprawa instrumentów muzycznych
5.988,00 z³.

Obrona cywilna
Plan w tym rozdziale wynosi 3.002,00 z³, wydatkowano
3.001,00 z³.
-

zakup stacji bazowej dla potrzeb Formacji Obrony
Cywilnej
2.889,00 z³,

-

zwrot kosztów dla odbywaj¹cych æwiczenie i szkolenie
w obronie cywilnej
112,00 z³.

9. Obs³uga d³ugu publicznego
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 160.999,00 z³,
wydatkowano 140.542,00 z³, tj.:
-

-

koszty delegacji

616,00 z³,

-

odsetki za nieterminowe zap³aty faktur

11,00 z³.

13. Opieka spo³eczna

Orkiestra OSP
-
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wydatkowano na zap³atê odsetek od zaci¹gniêtych
kredytów.

10. Ró¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 1.131.294,00 z³,
wykonane 1.105.861,00 z³, tj. 97,75%
-

14. Edukacyjna opieka wychowawcza
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 457.559,00 z³,
wykonane 449.491,00 z³, rodki wydatkowano na utrzymanie wietlic 86.153,00 z³, dla przedszkola Plastu
351.838,00 z³, oraz pozosta³e dzia³alnoci 11.500,00 z³.
Przedszkole Plastu
Planowane wydatki w przedszkolu wynosz¹ 357.835,00 z³,
wydatkowano 351.838,00 z³, wydatkowano na:
-

dodatki mieszkaniowe, myd³o, herbata i rêczniki
10.905,00 z³,

-

wynagrodzenia osobowe pracowników
211.217,00 z³.

-

sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne i FP

-

zakup materia³ów i wyposa¿enia
13.628,00 z³,
(czasopisma, sprzêtu gospodarczego, parapetów okiennych, gazu, rodki czystoci, materia³y biurowe, wêgla,
wyposa¿enia kuchni, materia³y do remontu dachu),

-

zakup rodków ¿ywnoci

-

zakup pomocy naukowych

-

zakup energii

3.840,00 z³,
3.279,00 z³,

Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 13.072,00 z³,
wydatkowano 0 z³.
11. Owiata i wychowanie
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 6.384.087,00 z³,
wydatkowano 6.129.736,00 z³, tj. 96,02% z tego:

przekazano rodki do Opieki Spo³ecznej
1.105.861,00 z³.

44.775,00 z³,

31.921,00 z³,
520,00 z³,

-

wydatki inwestycyjne

354.256,00 z³,

-

zakup us³ug remontowych

-

rodki przekazano na utrzymanie szkó³ i gimnazjum
5.775.480,00 z³.

-

zakup us³ug pozosta³ych
4.423,00 z³,
(op³aty abonamentowe, rozmowy telefoniczne, wywóz
nieczystoci, prenumerata, czyszczenie kominów, badania pracowników, monta¿ rur i grzejników, prenumerata, monta¿ okien, szkolenie),

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

podró¿e s³u¿bowe

427,00 z³,

-

ró¿ne op³aty (ubezpieczenie budynków)

126,00 z³,

-

odpis na ZFS

-

dokszta³cenie i doskonalenie nauczycieli

12. Ochrona zdrowia
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 80.000,00 z³,
wydatkowano 68.916,00 z³, tj. 86,15% z tego na:
-

dofinansowanie Izby Wytrzewieñ

-

ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

-

-

3.000,00 z³,

12.153,00 z³,
(wyp³aty diet dla cz³onków komisji, zwrot kosztów
dojazdu na leczenie),
zakup materia³ów i wyposa¿enia
25.667,00 z³,
(materia³y budowlane, artyku³y spo¿ywcze, podrêczniki, cement, dyplomy, materia³y biurowe, kamery, emblematy, zakupione instrumenty, elementy na plac
zabaw do Parku Miejskiego, elementy do æwiczeñ),
zakup us³ug pozosta³ych
27.469,00 z³,
(program artystyczny, przewóz, WOP, koncert, wypoczynek dzieci, szkolenie, za kolnie, wy¿ywienie na
pó³koloniach, za pobyt na obozie),

14.466,00 z³,

11.519,00 z³,
792,00 z³.

15. Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 1.763.493,00 z³,
wydatkowano 1.529.083,00 z³, tj. 86,71%.
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
-

wydatki inwestycyjne

1.179.532,00 z³.
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Oczyszczanie miast i wsi

-

podró¿e s³u¿bowe krajowe

-

-

odpis na ZFS

zakup us³ug pozosta³ych
82.777,00 z³,
(wywóz nieczystoci sta³ych, za obs³ugê sanitarn¹,
omiatanie ulic, wynagrodzenie pracownika na wysypisku).

zakup us³ug pozosta³ych
22.667,00 z³,
(za poniesione koszty zieleni, wywóz drewna z parku,
za us³ugê transportow¹).

Owietlenie ulic placów i dróg
-

zakup lamp dla Z³otków, materia³y elektryczne
1.213,00 z³,
zakup energii (zu¿ycie energii na owietlenie uliczne)
176.041,00 z³,

902,00 z³.

Pozosta³a dzia³alnoæ
-

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
-

70,00 z³,

za roboty dekarsko  blacharskie na Kociele Parafialnym w Rychwale
3.000,00 z³,
(koció³ wpisany do rejestru zabytków).

17. Kultura fizyczna i sport
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 104.000,00 z³,
wykonano 101.402,00 z³, z tego 97,50%.
Instytucje kultury fizycznej (klub  Zjednoczeni):
-

za odzie¿ ochronn¹, myd³o, rêczniki, herbatê
362,00 z³,

-

ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.587,00 z³,

-

koszty utrzymania i konserwacji punktów wietlnych
52.413,00 z³,

-

wynagrodzenia osobowe pracowników 17.139,00 z³,
(wynagrodzenie gospodarza stadionu),

-

dobudowa owietlenia Franki i Z³otkowy, monta¿ lamp
na Placu Wolnoci
10.517,00 z³,

-

sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne i FP 3.655,00 z³,

-

udzia³y do spó³ki owietleniowej

-

zakup materia³ów i wyposa¿enia
7.400,00 z³,
(wapno, zakup sprzêtu sportowego, materia³y biurowe, paliwo do kosiarki, rodki czystoci, olej napêdowy),

-

zakup energii

-

zakup us³ug pozosta³ych
34.984,00 z³,
(wynagrodzenie trenera, wynajem sali, wynajem autokaru),

-

dodatkowe wynagrodzenie roczne

-

ró¿ne op³aty i sk³adki
4.155,00 z³,
(ubezpieczenie zawodników, zg³oszenie dru¿yny do
rozgrywek, za ¿ó³te kartki)

-

odpisy na ZFS

3.000,00 z³.

Pozosta³a dzia³alnoæ
-

dowóz piasku do piaskownicy w Parku Miejskim
120,00 z³,

-

wydatki inwestycje

803,00 z³.

16. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Planowane wydatki w tym dziale wynosz¹ 99.000,00 z³,
wydatkowano 80.826,00 z³, tj. 81,64%, z tego na:
Domy i orodki kultury, wietlice
-

zakup materia³ów i wyposa¿enia
6.621,00 z³,
(materia³y malarskie i budowlane dla domów kultury
w Z³otkowach, Modlibogowicach, Wardê¿ynie, Jaroszewicach)

Biblioteki
Plan wydatków dla bibliotek wynosi 85.000,00 z³, wydatkowano 71,205,00 z³, tj. 83,77%, z tego na:
-

zakup myd³a, herbaty i rêczników

-

wynagrodzenia osobowe pracowników 48.456,00 z³,

-

dodatkowe wynagrodzenia roczne

-

sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne i FP 6.635,00 z³,

-

zakup materia³ów
(wêgiel, rodki czystoci, za materia³y),

5.426,00 z³,

zakup pomocy naukowych
(za ksi¹¿ki),

2.294,00 z³,

-

163,00 z³,

3.250,00 z³,

4.605,00 z³,

1.430,00 z³,

676,00 z³.

Instytucje kultury fizycznej (Siatkarze):
-

zakup materia³ów

346,00 z³,

-

zakup us³ug pozosta³ych
(zwrot kosztów dojazdu i rycza³tów),

5.590,00 z³,

-

za udzia³ w turnieju

1.035,00 z³.

Instytucje kultury fizycznej (sport masowy):
-

zakup materia³ów i wyposa¿enia
7.182,00 z³,
(za dyplomy, za sprzêt sportowy i puchary dla szkó³,
art. spo¿ywcze, buty, nagrody rzeczowe, za udzia³
w zawodach),

-

zakup us³ug pozosta³ych
(wynajem autokaru).

4.256,00 z³,

18. rodek specjalny Rychwalia

-

zakup energii

782,00 z³,

-

zakup us³ug pozosta³ych
3.227,00 z³,
(zakup czasopism, wywóz nieczystoci, za rozmowy
telefoniczne, prenumerata czasopism, roboty zduñskie, wyp³ata umowy  zlecenie),

Stan rodków pieniê¿nych na 01.01.2003 r. wynosi 7 z³,
w 2003 r. wp³ynê³o od sponsorów 11.162,00 z³, odsetek
bankowych 18 z³.
Na koniec okresu sprawozdawczego na rachunku bankowym pozosta³o 298,00 z³.
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Wydatkowano na:
-

zakup materia³ów i wyposa¿enia
4.878,00 z³,
(na zakup napoi, dyplomów, stó³ szwedzki, kwiaty,
obs³ugê techniczn¹, muzyczn¹, nagrody),

-

zakup us³ug pozosta³ych
6.011,00 z³,
(zap³ata za ochronê imprezy, wykonanie banerów,
wideo filmowanie, za grochówkê, obs³uga medialna)

19. Gminny Fundusz Ochrony rodowiska
Stan rodków pieniê¿nych na koncie Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska na 01.01.03 r. wynosi³ 9.984,00 z³.
W ci¹gu okresu sprawozdawczego na konto wp³ynê³o za
gospodarcze korzystanie ze rodowiska 21.867,00 z³ plus
odsetki bankowe 488,00 z³, wydatkowano na obs³ugê
bankow¹ kont 16 z³ i zakup drzewek 11.968,00 z³.
Na koniec okresu sprawozdawczego pozosta³o
20.355,00 z³.
20. Informacja o otrzymanych po¿yczkach i kredytach w 2003 r.
W okresie 01.01.2003 do 31.12.2003 r. sp³acono pozosta³¹
czêæ kredytu z Gospodarczego Banku Wielkopolskiego
w Koninie tj. 5 rat w wysokoci 54.181,00 z³.
Z po¿yczki z WFOiGW w Poznaniu zaci¹gniêtej na Budowê kanalizacji sanitarnej z przykanalikami Rychwa³ 
¯urawin gmina sp³aci³a 4 raty w wysokoci 17.460,00 z³.
Do sp³aty pozosta³o jeszcze 33.940,00 z³.
Po¿yczka z WFOiGW w Poznaniu na Budowê kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami Rychwa³  etap II cz. I  gmina
sp³aci³a 4 raty w wysokoci 25.900,00 z³. Do sp³aty pozosta³o 50.470,00 z³.
Po¿yczka z NFOiGW w Warszawie na dofinansowanie
Budowy kanalizacji w Rychwale etap II- sp³acono 3 raty
w wysokoci 193.800,00 z³. Pozosta³o do sp³aty 388.154,78
z³.
Kredyt z PKO I O/Konin przeznaczony na sfinansowanie
budowy wodoci¹gów, kanalizacji, dróg i remontu szkó³,
zaci¹gniêty w latach ubieg³ych, bêdzie sp³acony od
01.01.2004 r. W chwili obecnej do sp³aty pozostaje pe³na
wysokoæ kredytu, a wiêc 1.400.000,00 z³, a sp³acone s¹
tylko odsetki.
Kredyt krótkoterminowy w wysokoci 380.000,00 z³, zosta³
zaci¹gniêty w Banku Spó³dzielczym w Koninie na zap³atê
wydatków poniesionych na budowê drogi we wsi Zosinki.
W 2003 r. kredyt zosta³ sp³acony w ca³oci.
Kredyt zaci¹gniêty ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej w wysokoci 300.000,00 z³, na budowê drogi Zosinki udzielony zosta³ na okres od dnia
01.07.2003 do dnia 31 lipca 2006 r. W 2003 r. sp³acono
2.614,00 z³.
Kredyt zaci¹gniêty ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej w wysokoci 350.000,00 z³, na budowê sieci wodoci¹gowej z przy³¹czami w miejscowoci
Gliny gmina Rychwa³, udzielony zosta³ na okres od dnia
31.07.2003 do dnia 31.07.2006 r. Okres karencji 7 miesiêcy.

Kredyt zaci¹gniêty ze rodków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Wsi Polskiej w wysokoci 600.000,00 z³, na budowê kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowoci Rychwa³ Osiedle Pó³noc  Po³udnie w wysokoci
600.000,00 z³, udzielony zosta³ na okres od 01.07.2003 do
31.12.2006 r. Okres karencji 1 rok.
Kredyt zaci¹gniêty w Banku Inicjatyw Spo³eczno  Ekonomicznych S.A Warszawie na refinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowoci Rychwa³ etap II kwota 155.000,00 z³, i finansowanie budowy
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowoci
Rychwa³ Osiedle Pó³noc  Po³udnie kwota 440.000,00 z³.
Sp³ata kredytu jednorazowo po otrzymaniu rodków
z SAPARD.
W okresie sprawozdawczym od zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek zap³acono odsetki w wysokoci 140.542,00 z³.
Wykaz wydatków, które nie wygasaj¹ z up³ywem roku
bud¿etowego
-

-

zakup komputerów dla szkó³:
- Si¹szyce

12.000,00 z³,

- D¹broszyn

12.000,00 z³,

- Rychwa³

12.000,00 z³,

- Jaroszewice

12.000,00 z³,

dobudowa sanitariatów i sali gimnastycznych w szkole
Jaroszewicach
37.000,00 z³.

21. Informacja o nale¿nociach gminy
Nale¿noci wymagalne wykazane w sprawozdaniu RbN
za okres od 01.01.03 do 31.12.03 r. wynosz¹ 655.908,00 z³,
w tym 112.950,00 z³ z tytu³u dostaw towarów i us³ug.
Na kwotê tê sk³adaj¹ siê nale¿noci: 112.950,00 z³,
-

z tytu³u op³at za kanalizacjê

14.150,00 z³,

-

z tytu³u op³at za wodê i cieki

95.117,00 z³,

-

z tytu³u czynszu (przychodnie)

3.683,00 z³.

Pozosta³e nale¿noci to:

542.958,00 z³.

-

z tytu³u op³at za wieczyste u¿ytkowanie gruntu
2.110,00 z³,

-

z tytu³u wp³ywów z podatku op³acanego w formie karty
podatkowej
15.295,00 z³,

-

z tytu³u podatku od nieruchomoci od osób prawnych
230.838,00 z³,

-

podatku rolnego

112.468,00 z³,

-

podatku lenego

2.696,00 z³,

-

podatku od rodków transportowych
170.524,00 z³,

-

podatku od spadków i darowizn

897,00 z³,

-

dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników maj¹tkowych
8.122,00 z³,
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-

podatek od czynnoci cywilnoprawnych

8,00 z³.

W celu ci¹gania w/w nale¿noci prowadzi siê windykacje
zaleg³oci poprzez wysy³anie upomnieñ i tytu³ów wykonawczych, celem zlikwidowania i zmniejszenia zaleg³oci.
22. Informacje o zobowi¹zaniach
Zobowi¹zania gminy Rychwa³ za okres od pocz¹tku roku
do 31.12.2003 r. wed³ug tytu³ów d³u¿nych wykazane
w sprawozdaniu Rb-Z wynosz¹ 3.958.698,00 z³, w tym
z tytu³u po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych
3.714.951,00 z³.
Wymagalne zobowi¹zania gminy wynosz¹ 243.747,00 z³.
S¹ to zobowi¹zania z tytu³u dostaw i us³ug:
-

ZGKiM

-

Owiata i wychowanie

-

Urz¹d Gminy
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116,00 z³,

Zap³ata powsta³ych zobowi¹zañ bêdzie dokonywana
w miarê wp³ywu rodków na rachunek bud¿etu
23. Pozyskane rodki na inwestycje w 2003 r.
-

rodki z Urzêdu Marsza³kowskiego w Poznaniu, dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych
-

za wykonanie dróg dojazdowych do pól
360.426,00 z³,

-

dokumentacje na drogê

-

rodki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla szkó³:

176.546,00 z³,

- Jaroszewice

67.085,00 z³.

- D¹broszyn

Zobowi¹zania wymagalne ZGKiM oraz owiaty i wychowania omówione s¹ w odrêbnych sprawozdaniach tych
jednostek.
Na zobowi¹zania 67.085,00 z³ sk³adaj¹ siê:
Dz. 750 Administracja Publiczna

3.501,00 z³.

-

faktura za toner

94,00 z³,

-

za nocleg podczas szkolenia

140,00 z³,

-

za wizytówki

139,00 z³,

-

faktura za sporz¹dzenie aktu notarialnego wykupu
mleczarni
3.128,00 z³.

Dz. 754 Bezpieczeñstwo Publiczne i Ochrona Przeciwpo¿arowa
3.584,00 z³.

rodki z funduszy Unii Europejskiej i funduszy Krajowych  Program SAPARD na budowê drogi gminnej
w miejscowoci Zosinki
382.614,00 z³.

6.800,00 z³,

12.000,00 z³,
2.000,00 z³,

- Rychwa³

16.050,00 z³,

- Si¹szyce

12.000,00 z³,

- Bia³a Panieñska

4.050,00 z³,

- Kuchary Kocielne

4.050,00 z³.

24. Wydatki inwestycyjne
W 2003 r. w bud¿ecie gminy na inwestycje zaplanowano
27% rodków w ogólnej strukturze wydatków bud¿etu.
Planowana kwota na inwestycje wynosi 4.131.838,00 z³,
wydatkowano 3.440.209,00 z³, tj. 83,26%.
rodki wydatkowano na:
Dz. 010 Rolnictwo i £owiectwo

732.300,00 z³.

-

budowa sieci wodoci¹gowej w miejscowoci Gliny
535.688,00 z³,
inwestycje realizowano z udzia³em rodków funduszu
 SAPARD,

2.331,00 z³,

-

z bud¿etu gminy

faktura za przegl¹d samochodu stra¿ackiego
439,00 z³.

-

z SAPARD
366.908,00 z³,
(wykonano na wykonawstwo, nadzór),

Dz. 801 Owiata i Wychowanie (dotyczy inwestycji
w Owiacie)
61.188,00 z³.

-

wodoci¹g w miejscowoci wiêcia
(zap³acono za mapy),

-

-

sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami i tranzytem w miejscowoci Lubiny i Bia³a Panieñska
25.800,00 z³,
(zap³acono za pomiary geodezyjne, mapy),

-

rozbudowa i modernizacja hydroforni w miejscowoci
Rychwa³
38.589,00 z³,
(zap³acono za aktualizacje mapy, badanie wody, za
wykonanie projektu),

-

wodoci¹g Zosinki  Osiedle
9.884,00 z³,
(za projekt i kosztorys, za wypis dzia³ek, materia³y
wodno  kanalizacyjne, za uzgodnienie projektu sieci
wodoci¹gowej),

-

tranzyt Rychwa³  Bia³a Panieñska
(zap³ata faktury z roku ubieg³ego),

-

za olej napêdowy

49,00 z³,

-

za materia³y (czêci do samochodu stra¿ackiego)
765,00 z³,

-

za wêgiel do OSP Rychwa³

-

faktura za wymianê stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Rychwale
61.188,00 z³.

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska
-

faktury za roboty przy budowie kanalizacji na osiedlu
Pó³noc - Po³udnie w miejscowoci Rychwa³
60.000,00 z³.

Zobowi¹zania powsta³y w zwi¹zku z brakiem rodków
gotówkowych na zap³atê rachunków. Planowany kredyt
na wydatki bie¿¹ce i wydatki niektórych inwestycji nie by³
zrealizowany.
Powsta³e zobowi¹zania mieszcz¹ siê w planach bud¿etu
gminy na 2003 r., jednak¿e w bud¿ecie brak faktycznych
pieniêdzy.

168.780,00 z³,

1.709,00 z³,

65.994,00 z³,
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-

wodoci¹gowanie Bia³a Panieñska
(zap³ata faktury z roku ubieg³ego),

-

wodoci¹g ul. Sportowa w kierunku Stadionu
1.135,00 z³,
(zap³acono za mapy, dziennik budowy).

Dz. 600 Transport i ³¹cznoæ
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53.501,00 z³,

-

droga Zosinki  asfalt
529.954,00 z³,
inwestycja realizowana z udzia³em rodków funduszu
SAPARD,

-

z bud¿etu gminy

147.340,00 z³,

-

rodki SAPARD

382.614,00 z³,

-

droga Z³otkowy  Wola Rychwalska

-

droga Wola Rychwalska  Z³otkowy
71.671,00 z³,
(zap³acono za ¿wir, wynajem równiarki, za kruszywo),

-

droga Kuchary Kocielne  Zarzew asfalt
311.924,00 z³,
(zap³acono za wykonawstwo i nadzór),

-

droga Si¹szyce  Rybie  Grochowy cz. I
25.150,00 z³,
(za aktualizacje map, opracowanie dokumentacji),

-

droga Si¹szyce  Rybie  Grochowy cz. II
15.250,00 z³,
(za opracowanie dokumentacji),

-

-

-

Dz. 801 Owiata i Wychowanie
-

806,00 z³.

64.242,00 z³.

komputeryzacja w Urzêdzie Gminy
57.776,00 z³,
(zakupiono komputery, drukarki, oprogramowanie, materia³y do komputeryzacji),
modernizacja i urz¹dzenie archiwum
(zap³acono za projekt).

6.466,00 z³,
354.256,00 z³.

komputeryzacja szkó³
- szko³a podstawowa Rychwa³

- szko³a podstawowa Jaroszewice

12.000,00 z³,

-

dobudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej w Jaroszewicach
74.636,00 z³,
(za wykonawstwo),

-

modernizacja kot³owni Szko³a Podstawowa Jaroszewice
3.660,00 z³,
(za opracowanie projektu technicznego).

Dz. 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona rodowiska

-

budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowoci
Rychwa³ Osiedle Pó³noc  Po³udnie zap³acono za wykonawstwo, nadzór, za dokumentacje
1.054.908,00 z³,
inwestycje realizowano z udzia³em rodków funduszu
 SAPARD,

-

z bud¿etu gminy

308.084,00 z³,

-

rodki SAPARD

746.824,00 z³,

-

kanalizacja Rychwa³ Osiedle  rodek
(zap³acono za opracowanie projektu),

-

kanalizacja w miejscowoci Rychwa³ etap II cz. I
55.284,00 z³,
(zap³acono za wykonawstwo, faktury z roku ubieg³ego),

-

kanalizacja w miejscowoci Rychwa³ etap II cz. II
64.294,00 z³,
(zap³acono za wykonawstwo, faktury z roku ubieg³ego,
nadzór),

-

kanalizacja Rychwa³  ¯urawin
(za prace dodatkowe),

-

budowa kanalizacji sanitarnej
(za dziennik budowy).

budowa pomnika (przelew za akt notarialny)
806,00 z³.

Dz. 750 Administracja Publiczna

19.874,00 z³,

Gospodarka ciekowa i ochrona wód

40.522,00 z³,
(zap³acono za pomiary, pospó³kê, wynajem równiarki,
rury betonowe, nadzór, opracowanie dokumentacji),

Dz. 710 Dzia³alnoæ us³ugowa

- szko³a podstawowa D¹broszyn

wymiana okien w gimnazjum i Szkole Podstawowej
w Rychwale
203.824,00 z³,
(wyp³ata za projekt, wykonanie solarki okiennej  czêciowa zap³ata),

rodki wydatkowano na:
droga Warde¿yn  Rozalin  asfalt
113.799,00 z³,
(zap³acono za nadzór i czêciowe wykonawstwo),

20.050,00 z³,

-

1.108.270,00 z³.

-

- szko³a podstawowa Si¹szyce

20.212,00 z³,

1.790,00 z³,

3.246,00 z³,
10,00 z³,

Pozosta³a dzia³alnoæ
-

wykup gruntu pod pasa¿ handlowy
(za wyrysy dzia³ek),

128,00 z³,

-

za czynnoci notarialne poszerzenie drogi ¯urawin
675,00 z³.
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SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW OWIATY 2003 R.

Gmina Rychwa³ na swoim terenie ma:
8 szkó³ podstawowych
8 oddzia³ów klas O
1 gimnazjum

1.
2.
3.
4.
5.

Dochody
Subwencja owiatowa
Subwencja na wyposa¿enie
rodki z bud¿etu gminy
rodki zlecone -wyprawki. uczniów
rodki dla nauczycieli emerytów
Razem

Plan
4.628.982,00
19.500,00
1.378.940,00
8.688,00
24.251,00
6.060.361,00

Wykonanie
4.628.982,00
19.500,00
1.191.790,00
8.688,00
24.251,00
5.873.211,00

SZKO£A PODSTAWOWA W BIA£EJ PANIEÑSKIEJ
szko³a
oddz. przed.
ogó³em

Plan
470.000,00
36.000,00
506.000,00

wyk. ogó³em
453.560
35.283
488.843

wyd. p³acowe
411.326
35.252
446.578

wyd. rzeczowe
42.234
31
42.265

Zobowi¹zania wymagalne tej szko³y na koniec roku to kwota 5.960 z³ na tê kwotê sk³adaj¹ siê; olej opa³owy 5.472 z³ serwis
kot³owni 488 z³.

SZKO£A PODSTAWOWA W D¥BROSZYNIE
szko³a
oddz. przedszk.
ogó³em

Plan
423.000,00
37.000,00
460.000,00

wyk. ogó³em
407.242
36.481
443.723

wyd. p³acowe
375.018
36.481
411.499

wyd. rzeczowe
32.224
32.224

Zobowi¹zania wymagalne na koniec roku stanowi¹ kwotê 6.757,40 z tej kwoty na dostarczony opa³ przypada kwota 6.208,40
z³ i serwis kot³owni 488,00z³.

SZKO£A PODSTAWOWA W GROCHOWACH
szko³a
oddzia³ przed
razem

Plan
433.000,00
37.000,00
470.000,00

wyk. ogó³em
418.720
36.626
455.346

wyd. p³acowe
389.058
35.872
424.930

wyd. rzeczowe
29.662
754
30.416

Zobowi¹zania wymagalne dotycz¹ce tej szko³y stanowi¹ kwotê 4.808 z³. Za olej opa³owy 4.320z³ i konserwacja urz¹dzeñ
grzewczych 488 z³.

SZKO£A PODSTAWOWA W JAROSZEWICACH GRODZIECKICH
szko³a
oddzia³
razem

Plan
420.000,00
35.000,00
455.000,00

wyk. ogó³em
405.746
34.672
440.418

wyd. p³acowe
361.297
34.672
395.969

wyd. rzeczowe
44.449
44.449

Zobowi¹zania wymagalne  4.808 z³ w tym olej opa³owy-4.320z³, konserwacja pieców do ogrzewania pomieszczeñ 488z³.
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SZKO£A PODSTAWOWA W KUCHARACH KOCIELNYCH
szko³a
oddzia³
razem

Plan
413.000,00
47.000,00
460.000,00

wyk. ogó³em
396.558
46.192
442.750

wyd. p³acowe
357.616
43.996
401.612

wyd. rzeczowe
38.942
2.196
41.138

Zobowi¹zania wymagalne dla tej szko³y to kwota 8.392,30 z tej kwoty 7.200,00 opa³, prenumerata 94,30 z³, serwis kot³owni
1098,00 z³.

SZKO£A PODSTAWOWA W ROZALINIE
szko³a
oddzia³
razem

Plan
233.000,00
37.000,00
270.000,00

wyk. ogó³em
223.207
36.681
259.888

wyd. p³acowe
203.044
36.681
239.725

wyd. rzeczowe
20.163
20.163

Zobowi¹zania wymagalne dotycz¹ce tej szko³y to; za opa³ 4.320 z³, serwis kot³owni 1.098,00z³.

SZKO£A PODSTAWOWA W RYCHWALE
Szko³a
Oddzia³
wietlica
razem

Plan
1.181.351,00
78.445,00
36.500,00
1.296.296,00

wyk. ogó³em
1.158.245
70.901
35.797
1.264.943

wyd. p³acowe
928.126
68.705
35.797
1.032.628

wyd. rzeczowe
230.119
2.196
233.315

W szkole podstawowej w Rychwale zobowi¹zania wymagalne na koniec roku 2003 stanowi¹ kwotê -34.780,80. Na to sk³adaj¹
siê; olej opa³owy -25.380,00z³,energia elektryczna  7.265,07z³, serwis kot³owni  1.098,00z³ oraz materia³y -1.037,73z³.

SZKO£A PODSTAWOWA W SI¥SZYCACH
szko³a
oddzia³ przed
razem

Plan
420.000,00
26.000,00
446.000,00

wykon. ogó³em
405.195
24.355
429.550

wyd. p³acowe
383.758
24.190
407.948

wyd. rzeczowe
21.437
165
21.602

Zobowi¹zania wymagalne ogó³em -2.171,80 z tego opa³ -2.171,80 z³ i faktura za toner do kserokopiarki 132,00z³.

GIMNAZJUM
szko³a
wietlica
razem

Plan
1.394.475,00
51.724,00
1.446.199,00

wykon. ogó³em
1.364.679
50.356
1.415.035

wyd. p³acowe
1.225.406
50.356
1.275.762

wyd. rzeczowe
139.273
139.273

Kwota 29.307,63 to ogólne zobowi¹zania wymagalne. Na tê kwotê sk³adaj¹ siê; opa³ -25.380,00 z³, serwis kot³owni  1.098,00
z³ i materia³y -2.396,15z³.

DOWOZY UCZNIÓW DO SZKÓ£
dowozy

Plan
185.115,00

wykonanie
174.561

wyd. p³acowe
50.900

wyd. rzeczowe
123.661

Zobowi¹zania wymagalne ogó³em -10.312,36 z³. Faktury za olej napêdowy-6.360,18 z³, materia³y do remontu  2.469,71 z³,
bilety za dojazd dzieci do szko³y 1.296,93 z³, odsetki od nieterminowej zap³aty 185,54 z³.
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Wykonanie

24.251,00
Plan

Zakup us³ug

Ca³y bud¿et szkó³ zosta³ wykonany w 96,91%.Przyczyn¹
tego stanu by³ niedobór rodków finansowych z bud¿etu
gminy w kwocie -187.150 z³.
Z powodu zaistnia³ej sytuacji powsta³y wysokie zobowi¹zania na koniec roku, które w owiacie przedstawia³y siê
nastêpuj¹co:

22.326

24.251

Wykonanie

11.500,00

11.500

- zobowi¹zania ogó³em  679.726 z³,
- zobowi¹zania z tytu³u dodatkowego wynagrodzenia rocznego  348.759 z³,
- zobowi¹zania wymagalne na 31.12.2003r.  115.358 z³.

DOCHODY
Rozdzia³
70004
70004

§
083
091

Dochody
Odsetki

Nazwa paragrafu

Razem:

Na wykonanie dochodów bud¿etowych sk³ada siê:
- czynsz mieszkaniowy

6.716,87 z³,

- czynsz dzier¿awny

13.525,81 z³,

- za us³ugi od osób fizycznych n/sta³e

5.982,24 z³,

- za us³ugi od j.g.u. n/sta³e

6.581,32 z³,

- za us³ugi od jednostek bud¿etowych n/sta³e

35.646,38 z³,

- tereny zielone - utrzymanie

22.667,14 z³,

- omiatanie ulic

29.174,46 z³,

Plan
675.000,00

Wykonanie
625.132,59
4.233,53

675.000,00

629.366,12

- woda + cieki

520.705,07 z³,

- za wywóz n/p³ynnych od osób fizycznych
- za wywóz n/p³ynnych od j.g.u

22.808,80 z³,
7.167,33 z³,

- za wywóz n/p³ynnych od jednostek bud¿etowych
1.540,00 z³,
- inne

19,38 z³,

- odsetki

4.233,53 z³,
676.768,33 z³,

minus podatek VAT

47.402,21 z³.
629.366,12 z³.

Rozdzia³

&

70004

3020

70004

4010

70004

4040

70004

4100

Nazwa paragrafu
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ;
odzie¿ robocza - 2.172,08
ekwiwalent za pranie - 264,00
Wynagrodzenie pracowników
Zobowi¹zania niewymagalne
w tym;
sk³adka ubezp. pracowników - 5.969,96
sk³adka na ubezp. zdrowotne - 1.877,04
Razem 7.847,00
P³atne do dnia 05.01.2004
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Zobowi¹zania niewymagalne
za 2003 rok - 25.612,32
W tym:
Netto - 16.760,27
Sk³adki ZUS - 4.792,06
Ubezp. zdrowotne - 1.717,69
Podatek dochodowy - 2.342,30
Prowizje inkasentów wody
Zobowi¹zania niewymagalne
sk³adki na ubezp. spo³eczne - 171,85
sk³adki na ubezp. zdrowotne - 59,73

Plan

Wykonanie

2.439,00

2.436,08

292.880,00

292.879,17

23.194,00

23.193,99

11.647,00

11.646,14
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Zobowi¹zania niewymagalne
w tym:
sk³adka od wynag. za m-c XII  5.955,58
sk³adka od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. 
4.812,55
----------------10.768,13
Sk³adka na fundusz pracy
Zobowi¹zania niewymagalne
w tym:
od wynag. Za m-c XII 2003 r. - 804,24
od dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 r. - 627,50
------------------1.431,74
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Wydatkowano na:
- opa³ do ogrzewania pomieszczeñ ZGKiM
- benzyna i olej napêdowy do pojazdów,
- podchloryn sodu,
- art. przemys³owe, elektryczne, czêci zamienne do naprawy
sprzêtu i pojazdów ZGKiM,
- art. biurowe,
- art. i czêci zamienne do urz¹dzeñ wodoci¹gowych
Zakup energii
- oczyszczalnia cieków, obiekty ZGKiM, przepompownie cieków,
hydrofornie; Rychwa³, Rozalin, Si¹szyce, Jaroszewice Rychwalskie
Zobowi¹zania niewymagalne
- fakt. p³atna do 12.01.2004 r. hydrofornia Rozalin - 1.379,68
- fakt. p³atna do 12.01.2004 r. hydroforniaRozalin - 2.900,00
-----------------4.279,68
Us³ugi remontowe
- remonty agregatów g³êbinowych,
- us³ugi dwigowe do demonta¿u i monta¿u studni g³êbinowych na
hydroforniach, usuwanie awarii wodoci¹gowych
Us³ugi pozosta³e
- prowizje bankowe, legalizacja ganic, op³aty pocztowe, rozmowy
telefoniczne, badania wody, prenumerata Rachunkowoci
Bud¿etowej, badania okresowe pracowników, umowy zlecenia,
badania cieków
Zobowi¹zania wymagalne
- rach. za rozmowy komórkowe - 116,32 nie zap³acone z powodu
braku rodków
Zobowi¹zania niewymagalne:
- 874,57
Podró¿e
w tym:
- rycza³t za u¿ywanie samochodu prywatnego do celów s³u¿bowych
- 1.482,75
- delegacje pracowników - 1.189,33
Ró¿ne op³aty i sk³adki
w tym:
ubezpieczenie mienia - obiekty ZGKiM, pojazdy, komputer, op³aty
do Urzêdu Marsza³kowskiego  Ochrona rodowiska za pobór wód
gruntowych, wprowadzenie cieków oczyszczonych do Strugi
Zarzewskiej, za sk³adowanie odpadów na wysypisku
Fundusz socjalny
rednie zatrudnienie roczne
15 pracowników ∗ 676,48 = 10.147,20
emeryt i rencista 2 ∗ 112,75 = 225,50
-----------------10.372,70
Podatek Vat
Okres rozliczeniowy podatku  termin do 25.01.2004 r.
Zobowi¹zania niewymagalne
- 1.832,00

58.079,00

58.078,18

7.676,00

7.675,38

46.809,00

46.808,38

124.459,00

124.458,70

10.972,00

10.971,56

18.567,00

18.682,67

2.673,00

2.672,08

33.968,00

33.967,11

10.373,00

10.372,70

0,00

0,00
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Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u podatków i op³at w tym:
Zap³acone w terminie faktury za energiê i telefony oraz op³aty do
Urzêdu Marsza³kowskiego
Rachunki nie zap³acono w terminie z uwagi na brak rodków
Razem:

1.264,00

1.263,11

645.000,00

644.988,93

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU W 2003 R.
PRZEZ MIEJSKO-GMINNY ORODEK POMOCY SPO£ECZNEJ W RYCHWALE
Miejsko-Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Rychwale
w 2003 r. realizowa³ zadania okrelone Ustaw¹ o pomocy
spo³ecznej oraz zadania wynikaj¹ce z innych ustaw, zgodnie z przyjêtymi przez Radê Miejsk¹ w Rychwale wielkociami rodków w bud¿ecie, przeznaczonymi tak na realizacjê zadañ zleconych, jak równie¿ zadañ w³asnych
i w³asnych obowi¹zkowych Gminy z zakresu pomocy
spo³ecznej.
Dzia³ 853 rozdzia³ 85313 Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych
w paragrafie 4130 (Ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych) na planowan¹ kwotê 49.100,00 z³ wydatkowano
30.148,00 z³, tj. 61,40%, przyznan¹ podopiecznym pobieraj¹cym niektóre wiadczenia  ³¹cznie przyznano i wyp³acono 946 miesiêcznych sk³adek do ZUS, w tym:
-

147 do zasi³ków sta³ych,

-

145 do zasi³ków sta³ych wyrównawczych,

-

46 do zasi³ków okresowych gwarantowanych,

-

608 do rent socjalnych.

Dzia³ 853, rozdzia³ 885314 - wiadczenia spo³eczne (fakultatywne i obligatoryjne zadania w³asne i zlecone gminie)
zrealizowano w ramach wielkoci przyjêtych w tegorocznym bud¿ecie Orodka, tj. wed³ug planu wydatków
w ³¹cznej kwocie 612.820,00 z³. i tak;
a) w paragrafie 4110 (Ubezpieczenie spo³eczne podopiecznych) na planowan¹ kwotê 23.652,00 z³ zrealizowano
kwotê 23.652,00 z³, tj. 100%, w tym:
-

dla 11 zasi³kobiorców sta³ych,

-

dla 4 zasi³kobiorców okresowych gwarantowanych,
którym w ci¹gu 12 miesiêcy odprowadzono do ZUS
Oddz. Konin 177 sk³adek na ich ubezpieczenie
emerytalne i rentowe,

b) w paragrafie 3110 (Zasi³ki dla podopiecznych) na zaplanowan¹ kwotê 589.168,00 z³ zrealizowano zadania
w 100%, przyznaj¹c pomoc finansow¹ na ³¹czn¹ kwotê
589.168,00 z³ w formie:
1. Zasi³ki sta³e wyp³acono 39 rodzinom licz¹cym
156 osób, tj. 321 wiadczeñ na kwotê ³¹czn¹
134.178,00 z³.
2. Zasi³ki sta³e wyrównawcze wyp³acono 15 rodzinom
licz¹cym 60 osób, tj. 145 wiadczeñ na ³¹czn¹ kwotê
44.198,00 z³.

3. W listopadzie i grudniu, w zwi¹zku ze zwiêkszeniem
rodków na zadania zlecone (fakultatywne, a wiêc
nie obowi¹zkowe), wyp³acono zasi³ki okresowe na
³¹czn¹ kwotê 51.632,00 z³, w tym:
-

161 osobom (644 osób w ich rodzinach) 322
zasi³ki okresowe na kwotê 45.202,oo z³ (tj. rednio po 140,30 z³ miesiêczni),

-

20 osobom (81 osób w ich rodzinach) 40 zasi³ków okresowych specjalnych na ³¹czn¹ kwotê
6.430,00 z³ (tj. rednio po 160,75 z³ miesiêcznie).

4. Zasi³ek okresowy gwarantowany wyp³acono 6 osobom pozostaj¹cym bez pracy (bezporednio po
wykorzystaniu okresu, za który przys³uguje zasi³ek
z PUP i po utracie prawa do dalszego otrzymywania
zasi³ku dla bezrobotnych, pozostaj¹cych bez rodków do ¿ycia), samotnie wychowuj¹cym dzieci
(³¹cznie 24 osoby w tych rodzinach), tj. 46 wiadczeñ na ³¹czn¹ kwotê 18.071,00 z³ (tj. rednio po
392,85 z³ miesiêcznie).
5. Rentê socjaln¹ wyp³acono 73 pe³noletnim osobom
(ca³kowicie niezdolnym do pracy z powodu inwalidztwa powsta³ego w dzieciñstwie, tj. przed 18 tym rokiem ¿ycia, tj. 628 wiadczeñ na ³¹czn¹ kwotê
262.333,00 z³. Wyp³aty rent socjalnych Orodek
dokonywa³ w miesi¹cach od stycznia do wrzenia,
poniewa¿ od dnia 1 padziernika 2003 r.  z mocy
przepisów Ustawy o rencie socjalnej  wiadczenia
te przyznaje i wyp³aca ZUS.
6. Z tytu³u ochrony macierzyñstwa 70 kobietom
w ci¹¿y i matkom (których rodziny liczy³y 224
osoby) wyp³acono ³¹cznie 260 wiadczeñ na kwotê
78.756,00 z³, w tym jednorazowy zasi³ek pieniê¿ny
nale¿ny na ka¿de urodzone dziecko wyp³acono 56
matkom (56 zasi³ków) na ³¹czn¹ kwotê 11.256,00 z³.
Zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne dla podopiecznych (rozdzia³ 85316 §3110) przyjête do planu wydatków w kwocie
39.848,00 z³ zrealizowano w ³¹cznej wysokoci 36.069,00
85316 §3110) 6,z³otych planu wydatków:
1. Zasi³ki rodzinne (nale¿ne osobom nie uprawnionym do
ich odbioru w innych systemach ubezpieczenia spo³ecznego) otrzyma³o 10 osób, tj. 120 wiadczeniach na
kwotê ³¹czn¹ 5.411,00 z³.
2. Zasi³ki pielêgnacyjne otrzyma³y 23 osoby wyp³acone
w 215 wiadczeniach na ³¹czn¹ kwotê 30.658,00 z³.
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Dzia³ 853 rozdzia³ 85314 §3110 wiadczenia pieniê¿ne
(zasi³ki celowe) realizowane w ramach obligatoryjnych
i fakultatywnych zadañ w³asnych gminy z zakresu pomocy
spo³ecznej.
Ogólnie wyp³acono kwotê ³¹czn¹ 34.873,00 z³ w formie
zasi³ków celowych, w tym:
-

-
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przyznano 208 zasi³ków celowych (skierowanych do
208 rodzin licz¹cych ³¹cznie 842 osoby) na ³¹czn¹
kwotê 28.642,00 z³ (1/12, tj. miesiêczna wielkoæ przekazanych w br. rodków w³asnych przez Gminê na
zasi³ki celowe = 2.387,00 z³, w zwi¹zku z czym rednia
wysokoæ zasi³ku celowego = 34,00 z³), co stanowi
100% przyjêtych do planu bud¿etu rodków na ten cel
w 2003 r., z przeznaczeniem na czêciow¹ (w zwi¹zku
z ograniczonymi - w stosunku do istniej¹cych stwierdzonych potrzeb podopiecznych - realnymi mo¿liwociami bud¿etu Orodka) pomoc rodzinom podopiecznych w zabezpieczeniu ich najpilniejszych codziennych
potrzeb bytowych,
udzielono 24 rodzinom (licz¹cym 98 osób) 24 zasi³ki
celowe specjalne na ³¹czn¹ kwotê 2.940,00 z³otych, tj.
rednio po 122,50 z³, dodatkowo, za wiedz¹ i zgod¹
w³adz Gminy, do których wp³ynê³y wnioski o przyznanie pomocy finansowej, po zwiêkszeniu rodków w³asnych w tym rozdziale (ze wskazaniem celu i sposobu
ich wykorzystania) o ³¹czn¹ kwotê 6.230,00 z³, Orodek
wyp³aci³ pomoc celow¹ na:

-

pokrycie kosztów pogrzebu (sta³ego podopiecznego
Orodka) - 1.230,00 z³,

-

dla rodziny pogorzelca (na zabezpieczenie najpilniejszych podstawowych potrzeb) - 5.000,00 z³.

Dzia³ 853, rozdzia³ 85395 Do¿ywianie uczniów w szko³ach
 kwota ³¹czna planu wydatków na 2003 rok = 49.463,00
z³, w tym:
1. W ramach zadañ w³asnych (rodki z bud¿etu gminy) na
zaplanowan¹ kwotê roczn¹ 20.497,00 z³ wydatkowano

Bud¿et M-G OPS
(ogó³em)
Ogó³em
252.330,00
- w tym wydatki zwi¹zane z zatrudnieniem
(ogó³em)
213.883,00
- w tym:
- § 4010
164.478,00
- § 4040
13.509,00
- § 4120
4.261,00
- § 4110
31.635,00
oraz bie¿¹ce wydatki rzeczowe
- § 4210
9.898,00
- § 4300
4.405,00
- § 4410
11.441,00
- w tym:
- op³aty porto
526,00
Pozosta³e wydatki
12.703,00

(za wiedz¹ i zgodnie z wol¹ Rady Miejskiej w Rychwale) 100% tej kwoty.
2. W ramach zadañ zleconych (rodki z bud¿etu wojewódzkiego) zaplanowano kwotê 28.966,00 z³, któr¹
wydatkowano w 100% planowanych (i przekazanych
Orodkowi w 2003 r.) rodków na ten cel.
Objêto do¿ywianiem, ³¹cznie (w ramach rodków zaplanowanych w bud¿ecie na 2002 rok i przekazanych Orodkowi
³¹cznie w ramach zadañ w³asnych i zleconych) w sto³ówkach szkó³ podstawowych Gminy uczniów z 240 rodzin
(licz¹cych ³¹cznie 1.200 osób), op³acaj¹c 16.385 posi³ków
na kwotê 49.463,00 z³ ³¹cznie.
Rozdzia³ 85395 §3110 Pomoc dla kombatantów (i podopiecznych ZBoWiD)
W roku 2003 nie zaplanowano w bud¿ecie centralnym i nie
przekazano ¿adnych rodków na realizacjê pomocy finansowej, przekazywanych corocznie do dyspozycji Orodka,
na pomoc dla kombatantów z terenu naszej gminy przez
Pañstwowy Fundusz Kombatantów w Warszawie.
Dzia³ 853, rozdzia³ 85315 Dodatki mieszkaniowe
Na planowan¹ kwotê 38.637,00 z³ (w tym z zadañ zleconych 18.000,00 z³ i z zadañ w³asnych 20.637,00 z³) wydatkowano ca³oæ przyjêtej i przekazanej kwoty, przyznaj¹c
i wyp³acaj¹c ubiegaj¹cym siê o t¹ farmê pomocy klientom
379 wiadczeñ po (rednio) ok. 102,00 z³ miesiêcznie.
Dzia³ 853, rozdzia³ 85395 Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów 2003/2004
Na zaplanowan¹ kwotê 9.900,00 z³ z zadañ zleconych,
wydatkowano kwotê 7.290,00 z³. Wyprawkê w kwocie po
90,00 z³.
Dzia³ 853 rozdzia³ 85319. Wykonanie wydatków na utrzymanie Orodka w 2003 r. (³¹cznie - rodki w³asne (Gminy)
i zlecone (Wojewody)).

Bud¿et Wojewody
(na zadania zlecone)
155.900,00

Bud¿et Gminy
(na zadania w³asne)
96.430,00

155.500,00

58.383,00

119.200,00
9.000,00
3.200,00
24.100,00

45.278,00
4.509,00
1.061,00
7.535,00

-

9.898,00
4.405,00
11.441,00

-

526,00
400,00

12.703,00
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Ujête w (powy¿szej) tabeli wydatki w rozdziale 85319
Utrzymanie orodka pomocy spo³ecznej obejmowa³y
w poszczególnych paragrafach:
-

4010; kwota ³¹czna 164.478,00 z³ (tj. rednio 13.706,50
z³ miesiêcznie, tj. rednio po 1.958,00 z³ miesiêcznie
brutto na jednego pracownika)  wynagrodzenia roczne siedmiu pracowników zatrudnionych w 2003 r.
w M-GOPS, w tym; kierownika, ksiêgowej oraz piêciu
pracowników socjalnych Orodka (w roku 2004,
z uwagi na znaczne zmniejszenie rodków zleconych
i w³asnych w tym rozdziale, w Orodku te same
zadania realizuje ju¿ tylko trzech pracowników socjalnych, co jest minimum okrelonym przepisami Ustawy
o pomocy spo³ecznej),

-

4040; kwota ³¹czna 13.509,00 z³ obejmuj¹ca tzw. trzynast¹ pensjê (siedmiu pracowników zatrudnionych
w 2003 roku w Orodku),

-

4120; kwota ³¹czna 4.261,00 z³  to obowi¹zkowe
sk³adki na fundusz pracy,

-

4110; kwota ³¹czna 31.635,00 z³ - to sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne pracowników Orodka, które Orodek zobowi¹zany by³ odprowadziæ w okrelonym procencie (pod grob¹ doliczenia odsetek karnych oraz
poniesienia odpowiedzialnoci dyscyplinarnej i imiennych kar grzywny) w terminie do dnia 5 ka¿dego
miesi¹ca nastêpuj¹cego po dniu wyp³aty wynagrodzeñ do Oddzia³u ZUS w Koninie,

-

4210; ³¹czna kwota 9.898,00 z³ (miesiêczna  824,83 z³)
obejmuje najpilniejsze niezbêdne wydatki zwi¹zane
g³ównie z w³aciwym funkcjonowaniem administracyjnym Orodka i zapewnieniem w minimalnym stopniu
wykonywania ci¹g³oci pracy biurowej Orodka, obej-

muje; zakup drugiej szafy metalowej do przechowywania akt osobowych pracowników i dokumentacji dotycz¹cej dzia³alnoci Orodka, zestawu komputerowego,
toneru (do kserokopiarki), tuszów i tam do drukarek
komputerowych, druków wywiadów rodowiskowych
i innych, druków ksiêgowych i innych niezbêdnych
materia³ów biurowych,
-

4300; ³¹czna kwota 4.405,00 z³ (tj. po 367,00 z³ miesiêcznie) obejmuje w szczególnoci; prowizje bankowe
(w tym op³aty porto), wiadczenia telekomunikacyjne
(prowadzone w ramach abonamentu dla jednego numeru Orodka rozmowy telefoniczne i wymianê elektroniczn¹ informacji (faks, internet) z ZUS, Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim, itp.), okresowe i konieczne (z uwagi na d³ugoletni¹ eksploatacjê) naprawy
i konserwacje powierzonego sprzêtu  szczególnie
kserokopiarki i drukarek komputerowych,

-

4410; kwota ³¹czna 11.441,00 z³ (miesiêczna  po
953,00 z³) to rycza³ty dla (piêciu pracowników socjalnych x 300 km/1 osobê miesiêcznie x 11 miesiêcy
w roku = 12.705,00 z³) Orodka wykonuj¹cych (nakazan¹ ustawowo) pracê socjaln¹ w podleg³ych rejonach
na rozleg³ym terenie ca³ej Gminy w domu klienta
(wywiady rodowiskowe) i delegacje s³u¿bowe poza
teren Gminy kierownika i ksiêgowej Orodka (spotkania, szkolenia, sprawozdania z dzia³alnoci Orodka,
wymagaj¹ce osobistego kontaktu w Urzêdzie Skarbowym, ZUS, KRUS, Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim w Poznaniu (i Delegaturze w Koninie), Samorz¹dowym Kolegium Odwo³awczym w Koninie, Starostwie
Powiatowym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzêdzie Pracy, itp.

WYKAZ INWESTYCJI
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA NA 31.12.2003 R.
Dzia³
010

Rozdzia³

Paragraf

01010

6050
6052
6050

600
60016

6050
6052
6050

Treæ
Rolnictwo
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitarna wsi
- sieæ wodoci¹gowa w m. Gliny, Lubiny
SAPARD
- wodoci¹g w m. wiêcia
- wodoci¹g ul. Sportowa i Targowa
- wodoci¹g Zosinki osiedle
- rozbudowa i modernizacja hydroforni w Rychwale
- Rychwa³-Bia³a
- wodoci¹gowanie Bia³a Panieñska
- sieæ wodoci¹gowa z przy³¹czami i tranzytowa w m.
Lubiny i Bia³a P.
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
- droga Zosinki
SAPARD
- droga Kuchary Koæ.-Zarzew
- droga Si¹szyce-Rybie - Grochowy cz. I
- droga Si¹szyce-Rybie - Grochowy cz. II
- droga Wardê¿yn - Rozalin
- droga Z³otkowy-Wola Rychwalska
- droga Wola Rychwalska-Z³otkowy

Plan
861.202
861.202
229.994
366.908
18.700
30.500
10.000
59.500
66.000
53.800

Wykonanie
732.300
732.300
168.780
366.908
1.709
1.135
9.884
38.589
65.994
53.501

%
85,03
85,03
73,38
100,00
9,14
3,72
98,84
64,86
99,99
99,44

25.800

25.800

100,00

1.328.500
1.328.500
147.386
382.614
312.000
25.150
15.250
446.100

1.108.270
1.108.270
147.340
382.614
311.924
25.150
15.250
225.992
113.799
40.522
71.671

83,42
83,42
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
50,66
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710
750

71035

6050

75023
6050

801

80101

6050

900
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Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
budowa pomnika w m. Grabowa
Administracja publiczna
Urzêdy gmin
- komputeryzacja w urzêdzie
- modernizacja i urz¹dzenie archiwum
Owiata i wychowanie
Szko³y podstawowe
- dobudowa sanitariatów i sali gimnastycznej w
Jaroszewicach
- modernizacja kot³owni SP Jaroszewice

6050
6052
6050

90095
6050

806
806
806
64.242
64.242
57.776
6.466
354.256
354.256

80,60
80,60
80,60
59,10
59,10
78,39
18,47
83,66
83,66

76,340

74.636

97,77

3.600

- zakup komputerów dla szkó³ Bia³a, Kuchary Koæ,
Rychwa³, Jaroszewice, Si¹szyce, D¹broszyn

74.660 100,00

73.450

72.136

98,21

270.000
1.408.986
1.318.161

203.824
1.180.335
1.179.532

75,49
90,17
96,83

budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami
Rychwa³-Osiedle Pn-Pd

294.887

308.084

112,08

SAPARD

746.824

746.824

100,00

24.500

1.790

- wymiana okien w szkole w Rychwale i gimnazjum
Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód

90001

1.000
1.000
1.000
108.700
108.700
73.700
35.000
423.450
423.450

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rychwa³-Osiedle
rodek
- kanalizacja Rychwa³-¯urawin
- kanalizacja w Rychwale etap II cz. I
- kanalizacja w Rychwale etap II cz. II
- kanalizacja ul. Sportowa i Targowa
- kanalizacja Po³udnie
Pozosta³a dzia³alnoæ
- wykup gruntu pod pasa¿ handlowy
- wykup gruntu pod drogê ¯urawin
- wykup nieruchomoci Mleczarnia

5.000
68.450
65.000
33.500
80.000
90.825
150
675
90.000
4.131.838

7,31

3.246 64,92
55.284 80,77
64.294 98,91
10
0,03
0
0
803
0,88
128 85,33
675 100,00
0
0
3.440.209 83,26

WYDATKI GMINY I MIASTA RYCHWA£A NA 2003 ROK
Dzia³

Rozdzia³

§

1
010

2

3

01009

01010

4210
4300
6050
6052

01024
01030

4300
2850

01095
4210
020

430
02095

4210

Treæ
4
Rolnictwo i ³owiectwo
Spó³ki wodne
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Infrastruktura wodoci¹gowa i sanitacyjna wsi
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
wspó³finansowanie programów realizowanych
ze rodków bezzwrotnych z UE Kontrola jakoci
gleb, rolin, produktów
Kontrola jakoci gleb, rolin, produktów
rolniczych i spo¿ywczych
zakup us³ug pozosta³ych
Izby Rolnicze
Wp³aty gmin na rzecz izb rolniczych w
wysokoci 2 % uzyskanych wp³ywów z
podatku rolnego
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup
zakup us³ug pozosta³ych
Lenictwo
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia

wykonanie na
31.12.2003
5
6
763.301,00
20.000,00
19.995,00
5.630,00
5.628,00
14.370,00
14.367,00
861.202,00
732.300,00
494.294,00
365.392,00

Plan na 2003 r.

Procent
wykonania
7
99,98
99,96
99,98
85,03
73,92

366.908,00

366.908,00

100,00

3.200,00

3.168,00

99,00%

3.2000,00
3.700,00

3.168,00
3.421,00

99,00
92,46%

3.700,00

3.421,00

92,46%

5.000,00

4.417,00

88,34

1.750,00

1.275,00

72,86%

3.250,00
500.00
500,00
500,00

3.142,00
-

96,68%
0,00%
0,00%
0,00%
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600

60016

4210
4300
6050
6052

700
70004
3020
4010
4040
4100
4110
4120
4210
4260
4270
4300
4410
4430
4440
4530
4570
70005

4300

70005
3020

710

4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4440
71014
71035

750

4300
4210
6050

75011
3020

75022

75023

4010
4040
4110
4120
4210
4300
4410
4440
3030
4210
4300
4410
4430
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Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
wspó³finansowanie programów
realizowanych ze rodków bezzwrotnych z UE
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
mieszkaniowej i komunalnej
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
sk³adki na FP
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 ZFS
odsetki od nieterminowych op³at z tytu³u
podatków i op³at
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
zakup us³ug pozosta³ych
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
(przychodnia lekarska)
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
odpisy na ZFS
Dzia³alnoæ us³ugowa
Opracowania geodezyjne i kartograficzne
zakup us³ug pozosta³ych
Cmentarze
zakup materia³ów i wyposa¿enia
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
koszty podró¿y
odpisy na ZFS
Rady gmin
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
Urzêdy amin

1.414.126,00
1.414.126,00
20.000,00
65.626,00
945,886,00

1.161.703,00
1.161.703,00
9.088,00
44.345,00
725.656,00

82,15%
82,15%
45,44%
67,57%
76,72%

382.614,00

382.614,00

100,00%

700 400,00

685.455,00

97,87%

645.000,00

644.989,00

100,00%

2.439,00

2.436,00

99,98%

292.880,00
23.194,00
11.647,00
58.079,00
7.676,00
46.809,00
124.459,00
10.972,00
18.567,00
2.673,00
33.968,00
10.373,00

292.879,00
23.194,00
11.646,00
58.078,00
7.675,00
46.808,00
124.460,00
10.972,00
18.566,00
2.672,00
33.967,00
10.373,00
-

100,00%
100,00%
99,99%
100,00%
99,99%
100,00%
100,00%
100,00%
99,99%
99,96%
100,00%
100,00%

1.264,00

1.263,00

99,92%

3.500,00
3.500,00

14.281,00
14.281,00

408,03%
408,03%

51.900,00

40.466,0

77,97%

200,00

77,00

38,50%

7.050,00
600,00
1.670,00
190,00
9.400,00
12.220,00
20.175,00
395,00
41.000,00
35.000,00
35000,00
6.000,00
5.000,00
1.000,00
1.847.629,00
111.522,00

4.455,00
511,00
1.663,00
116,00
6.752,00
12.217,00
14.281, 00
394,00
36.465,00
30.657,00
30.657,00
5.808,00
5.002,00
806,00
1.712.553,00
110.967,00

63,19%
85,17%
99,58%
61,05%
71,83%
99,98%
70,79%
99,75%
88,94%
87,59%
87,59%
96,80%
100,04%
80,60%
92,69%
99.50%

342,00

342,00

100,00%

81.145,00
6.668,00
15.155,00
2.150,00
2.632,00
1.300,00
100,00
2.030,00
101.500,00
89.000,00
8.500,00
3.000,00
975,00
25,00
1.547.107,00

81.139,00
6.668,00
15.053,00
2.141,00
2.333,00
1.21 0,00
52,00
2.029,00
93.748,00
83.470,00
6.921,00
2.978,00
357,00 z³
22,00 z³
1.435.817,00

99,99%
100,00%
99,33%
99,58%
88,64%
93,08%
52,00%
99,95%
92.36%
93,79%
81,42%
99,27%
36,62%
88,00%
92,81%

Dziennik Urzêdowy
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3020
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4410
4420
4430
4440
4530
4580
4600
6050
75047
75095

4100
4210
4300

751
75101
4110
4120
4210
4300
75109

75110

3030
4210
4300
4410
3030
4110
4120
4210
4300
4410

754
75403

75412

4210
2970
3030
4210
4260
4300
4410
4430
6060
6620

75412

4210
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nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe
podró¿e s³u¿bowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
podatek od towarów i us³ug
pozosta³e odsetki
kary i odszkodowania
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Pobór podatków, op³at i nie opodatkowanych
nale¿noci bud¿etowych
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Pozosta³a dzia³alnoæ
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
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Wybory do rad amin, rad powiatów, sejmików i
województw oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
koszty podró¿y
Referenda ogólnokrajowe i sadownictwa
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adki na fundusz pracy
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
Bezpieczeñstwo publiczne i ochrona
przeciwpo¿arowa
Jednostki terenowe Policji
zakup materia³ów i wyposa¿enia
ró¿ne przelewy
Ochotnicze stra¿e po¿arne
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
koszty podró¿y
ró¿ne op³aty i sk³adki
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
bud¿etowych
dotacje celowe przekazane dla powiatu na
inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na
podstawie porozumieñ (umów) miêdzy
jednostkami samorz¹du terytorialnego
Ochotnicze stra¿e po¿arne (orkiestra )
zakup materia³ów i wyposa¿enia

6.700,00

4.119,00

61,48%

798.100,00
52.100,00
135.400,00
21.500,00
105.000,00
24.781,00
225.760,00
36.000,00
1.000,00
12.500,00
18.733,00
420,00
31.3,00
100,00
108.700,00

772.138,00
50.325,00
133.685,00
19.532,00
82.675,00
22.401, 00
220.849,00
35.906,00
865,00
9.562,00
18.733,00
420,00
31.3,00
52,00
64.242,00

96,75%
96,59%
98,73%
90,85%
78,74%
90,40%
97,82%
99,74%
86,50%
76,50%
100,00%
100,00%
100,00%
52,00%
59,10%

20.000,00

16.629,00

83,15%

20.000,00
67.500,00
27.500,00
40.000,00

16.629,00
55.392,00
20.720,00
34.672,00

83,15%
82,06%
75,35%
86,68%

28.502,00

28.510,00

100,03%

1.210,00

1.2.10,00

100,00%

155,00
22,00
135,00
898,00

155,00
22,00
135,00
898,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

5.900,00

5.908,00

100,14%

3.879,00
1.201,00
754,00
66,00
21.392,00
15.274,00
145,00
21,00
1.519,00
3.667,00
766,00

3.879,00
1.209,00
754,00
66,00
21.392,00
15.274,00
145,00
21,00
1.519,00
3.667,00
766,00

100,00%
100,67%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

173.570,00

173.289,00

99,84%

20.000,00
1.000,00
19.000,00
129.068,00
3.150,00
56.000,00
350,00
32.018,00
850,00
8.700,00

20.000,00
1.000,00
19.000,00
128.901,00
3.150,00
56.496,00
351, 00
31.440,00
817,00
8.647,00

100,00%
100,00%
100,00%
99.87%
100,00%
100,89%
100,29%
98,19%
96,12%
99,39%

10.000,00

10.000,00

100,00%

18.000,00

18.000,00

100,00%

21.500,00
15.900,00

21.387,00
15.398,00

99.47%
96,84%

Dziennik Urzêdowy
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75414

757

4300
4210
4300

75702
8070
758

801

75818

4810

80101
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4280
4300
4410
4430
4440
4580
6050
80104
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
80110

4440
3020

80113

4010
4040
4110
4120
4210
4240
4260
4300
4410
4430
4440
4580
4010
4040
4110
4120
4210
4280
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zakup us³ug pozosta³ych
Obrona cywilna
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
Ro¿ne rozliczenia
Rezerwy ogólne i celowe
rezerwy
Owiata i wychowanie
Szko³y Podstawowe
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
stypendia oraz inne formy pomocy
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
Sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
zakup energii
zakup us³ug zdrowotnych
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
pozosta³e odsetki
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Oddzia³y klas 0 w przedszkolach i szko³ach
podstawowych
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i
ksi¹¿ek
odpisy na ZFS
Gimnazja
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFSS
pozosta³e odsetki
Dowo¿enie uczniów do szkó³
wynagrodzenia pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug zdrowotnych

5.600,00
3.002,00
2.890,00
112,00
160.999,00

5.989,00
3.001,00
2.889,00
112,00
140.542,00

106,95%
99.97%
99,97%
100,00%
87,29%

160.999,00

140.542,00

87,29%

160.999,00

140.542,00

87,29%

13.072,00
13.072,00
13.072,00
6.384.087,00
4.416.801,00

6.129.736,00
4.222.729,00

0,00%
0,00%
0,00%
96,02%
95.61%

21.0754,00

210.661,00

99,96%

8.688,00
2.371.200,00
170.546,00
463.500,00
62.000,00
370.123,00

8.688,00
2.345.514,00
170.546,00
463.422,00
60.413,00
309.835,00

100,00%
98,92%
100,00%
99,98%
97,44%
83,71%

7.598,00

7.594,00

99,95%

78.800,00
5.500,00
83.898,00
1.090,00
6.454,00
150.000,00
3.200,00
423.450,00

62.195,00
1.620,00
70.215,00
1.086,00
6.453,00
150.000,0
231,00
354.256,00

78,93%
29,45%
83,69%
99,63%
99,98%
100,00%
7,22%
83,66%

333.445,00

321.190,00

96,32%

28.507,00

28.506,00

100,00%

220.574,00
14 905,00
41.913,00
6.500,00
800,00

209.298,00
14.905,00
41.913,00
5.676,00
800,00

94,89%
100,00%
100,00%
87,32%
100,00%

4.696,00

4.542,00

96,72%

15.550,00
1.394.475,00

15.550,00
1.364.679,00

100,00%
97,86%

73.239,00

72.264,00

98,67%

854.91 0,00
64.455,00
165.505,00
22.300,00
124.582,00
2.618,00
15.721,00
22.300,00
710,00
2.115,00
46.000,00
20,00
185.115,00
36.150,00
2.906,00
9.500,00
1.200,00
87.400,00
200,00

854.910,00
64.455,00
165.504,00
22.274,00
96.894,00
2.618,00
15.720,00
21.200,00
710,00
2.115,00
46.000,00
15,00
174.560,00
36.150,00
2.906,00
9.487,00
1.004,00
78.894,00
-

100,00%
100,00%
100,00%
99,88%
77,78%
100,00%
99,99%
95,07%
100,00%
100,00%
100,00%
75,00%
94.30%
100,00%
100,00%
99,86%
83,67%
90,27%
0,00%
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80146

80195
851

4300
4410
4430
4440
4580
4210
4300
4410
4440

85154
2310
3030
4210
4300
4410
4580

853
85313

4130

85315
85316
85319

3110
4110
3110
3110
3020

85378
85395
854

4010
4040
4110
4120
4210
4410
4430
4440
3110
3110

85401
3020

85495
85404

4010
4040
4110
4120
4440
4300
3020
4010
4040
4110
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zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpisy na ZFS
pozosta³e odsetki
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
Pozosta³a dzia³alnoæ
odpisy na ZFS
Ochrona zdrowia
Przeciwdzia³anie alkoholizmowi
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu
na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du
terytorialnego
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
pozosta³e odsetki
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acane
za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenia z
pomocy spo³ecznej
Sk³adka na ubezpieczenie zdrowotne
Zasi³ki i pomoc w naturze oraz sk³adki na
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne
wiadczenia spo³eczne
sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne
Dodatki mieszkaniowe
wiadczenia spo³eczne
Zasi³ki rodzinne, pielêgnacyjne i wychowawcze
wiadczenia spo³eczne
Orodki pomocy spo³ecznej
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenia roczne
sk³adki na ubezpieczenia spo³eczne
Sk³adki na FP
Zakup materia³ów i wyposa¿enia
Podró¿e s³u¿bowe krajowe
Ró¿ne op³aty i sk³adki
Odpisy na ZFS
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
wiadczenia spo³eczne
Pozosta³a dzia³alnoæ
wiadczenia spo³eczne
Edukacyjna opieka wychowawcza
wietlice szkolne
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do
wynagrodzeñ
Wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
odpisy na ZFSS
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup us³ug pozosta³ych
Przedszkole Plastu
nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne

34.006,00
200,00
12.000,00
1.353,00
200,00
30.000,00
400,00
25.600,00
4.000,00
24.251.00
24.251, 00
80.000,00
80.000,00

33.415,00
116,00
11.235,00
1.353,00
22.327,00
330,00
18.102,00
3.895,00
24.251,00
24.251,00
68 916,00 z³
68 916,00 z³

98,26%
58,00%
93,63%
100,00%
0,00%
74,42%
82,50%
70,71%
97,38%
100,00%
100,00%
86,15%
86,15%

3.000,00

3.000,00

100,00%

13.000,00
33.000,00
29.989,00
1.000,00
11,00
1.131.294,00

12.153,00
25.667,00
27.469,00
616,00
11,00
1.105.861,00

93,48%
77,78%
91,60%
61,60%
100,00%
97,75%

49.100,00 z³

30.148,00

61,40%

49.100,00

30.148,00

61,40%

647.693,00

647.692,00

100,00%

624.041,00
23.652,00
38 637,00
38.637,00
39.848,00 z³
39.848,00
252.330,00

624.041,00
23 651,00
38.637,00
38.637,00
36.069,00
36.069,00
252.330,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
90,52%
90,52%
100,00%

6.480,35

6.480,00

99,99%

164 478,25
13.508,79
31.634,93
4.260,89
9.897,69
11.440,80
135,00
6.088,32
44.233,00
44.233,00
59.453,00
59.453,00
457.559,00
88.224,00

164 478,00
13.509,00
31.635,00
4.261,00
9.898,00
11.441,00
135,00
6..088,00
44.233,00
44.233,00
56.752,00
56.752,00
449.491,00
86.153,00

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00
100,00
99,99%
100,00
100,00%
95,46%
95,46%
98,24%
97,65%

5.859,00

5.858,00

99,98%

61.431,00
4.100,00
10.967,00
1.577,00
4.290,00
11.500,00
11.500,00
356.835,00

59.962,00
4.100,00
10.487,00
1.456,00
4.290,00
11.500,00
11.500,00
351.046,00

97,61
100,00%
95,62%
92,33%
100,00%
100,00%
100,00%
98.38%

12.110,00

10.905,00

90,05%

211.224,00
14.467,00
41.700,00

211.217,00
14.466,00
39.339,00

100,00%
99,99%
94,34%
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4120
4210
4220
4240

85446

4260
4270
4300
4410
4430
4440
4300
4410

900
90001

6050
6052

90003
90004
90015

90095

921

92109
92116

4300
4300
4210
4260
4270
4300
6010
4300
6050

4210
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240

92195
926

4260
4300
4410
4440
4210

92605
3020
3030
4010
4040
4110
4120
4210
4260
4300
4430
4440
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sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup rodków ¿ywnoci
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 ZFS
Dokszta³canie i doskonalenie nauczycieli
zakup us³ug pozosta³ych
koszty podró¿y
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Gospodarka ciekowa i ochrona wód
wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
wspó³finansowanie programów realizowanych
ze rodków bezzwrotnych z
Oczyszczanie miast i wsi
zakup us³ug pozosta³ych
Utrzymanie zieleni w miastach i aminach
zakup us³ug pozosta³ych
Owietlenie ulic, placów i dróg
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug remontowych
zakup us³ug pozosta³ych
wydatki na zakup i objêcie akcji
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup us³ug pozosta³ych
Wydatki inwestycyjne jednostek bud¿etowych
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i orodki kultury, wietlice
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Biblioteki
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i
ksi¹¿ek
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
podró¿e s³u¿bowe krajowe
odpis na ZFS
Pozosta³a dzia³alnoæ
zakup materia³ów i wyposa¿enia
Kultura fizyczna i sport
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
(klub)
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do
wynagrodzeñ
ró¿ne wydatki na rzecz osób fizycznych
wynagrodzenia osobowe pracowników
dodatkowe wynagrodzenie roczne
sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne
sk³adka na FP
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup energii
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
odpis na ZFS

5.650,00
13.800,00
32.250,00

5.436,00
13.628,00
31.921,00

96,21%
98,75%
98,98%

521,00

520,00

99,81%

4.599,00
4.000,00
4.350,00
500,00
130,00
11.534,00
1.0000,00
594,00
406,00

3.840,00
3.279,00
4.423,00
427,00
126,00
11.519,00
792,00
386,00
406,00

83,50%
81,98%
101,68%
85,40%
96,92%
99,87%
79,20%
64,98%
100,00%

1.763.493,00

1.529.083,00

86,71%

1.318.161,00
571.337,00

1.179.532,00
432.708,00

89,48%
75,74%

746.824,00

746.824,00

100,00%

82.780,00
82.780,00
22670,00
22.670,00
248.937,00
5.000,00
176.579,00
53.840,00
10.518,00
3.000,00
90.945,00
120,00
90.825,00
99.000,00
9.000,00
9.000,00
85.000.00

82.777,00
82.777,00
22.667,00
22.667,00
243.184,00
1.213,00
176.041,00
52.413,00
10.517,00
3.000,00
923,00
120,00
803,00
80.826,00
6.621,00
6.621,00
71.205,00

100,00%
100,00%
99.99%
99,99%
97,69%
24,26%
99,70%
97,35%
99,99%
100,00%
1.01%
100,00%
0,88%
81,64%
73,57%
73,57%
83.77%

500,00

163,00

32,60%

57.200,00
3.358,00
8.670,00
1.190,00
5.840,00

48.456,00
3.250,00
5.858,00
777,00
5.426,00

84,71%
96,78%
67,57%
65,29%
92,91%

2.500,00

2.294,00

91,76%

1.500,00
3.240,00
100,00
902,00
5.000,00
5.000,00
104.000,00

782,00
3.227,00
70,00
902,00
3.000,00
3.000,00
101.402,00

52,13%
99,60%
70,00%
100,00%
60.00%
60,00%
97,50%

82.000,00

82.993,00

101,21%

363,00

362,00

99,72%

9.000,00
17.270,00
1.430,00
3.461 00
455,00
9.428,00
4.605,00
31.122,00
4.190,00
676,00

8.587,00
17.139,00
1.430,00
3.200,00
455,00
7.400,00
4.605,00
34.984,00
4.155,00
676,00

95,41%
99,24%
100,00%
92,46%
100,00%
78,49%
100,00%
112,41%
99,16%
100,00%
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Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
(sport masowy)
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
(siatkarze)
zakup materia³ów i wyposa¿enia
zakup us³ug pozosta³ych
ró¿ne op³aty i sk³adki
Ogó³em

15.000,00

11.438,00

76.25%

5.000,00
10.000,00

7.182,00
4.256,00

143,64%
42,56%

7.000,00

6.971,00

99.59%

500,00
5.500,00
1.000,00
15.292.333,00

346,00
5.590,00
1.035,00
14.167.133,00

69,20%
101,64%
103,50%
92,64%

BUD¯ET GMINY I MIASTA RYCHWA£A NA 2003 ROK
DOCHODY
Dzia³

Rozdz.

§

Treæ

1
010

2

3

4
Rolnictwo i ³owiectwo
Zwalczanie chorób zakanych zwierz¹t oraz
badanie monitorowania pozosta³oci
chemicznych i biologicznych w tkankach zwierz¹t
i produktów pochodzenia zwierzêcego
Wp³ywy z innych op³at pobieranych przez
jednostki samorz¹du terytorialnego na
podstawie odrêbnych ustaw
Pozosta³a dzia³alnoæ
dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
wp³ywy z us³ug
Transport i ³¹cznoæ
Drogi publiczne gminne
wp³ywy z ró¿nych dochodów
dotacje otrzymane z funduszy na
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych j. s. t.
rodki na dofinansowanie w³asnych inwestycji
gmin, powiatów, samorz¹dów województw,
pozyskane z innych róde³
Gospodarka mieszkaniowa
Ró¿ne jednostki obs³ugi gospodarki
mieszkaniowej
wp³ywy z us³ug
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Gospodarka gruntami i nieruchomociami
wp³ywy z op³at za zarz¹d, u¿ytkowanie i
wieczyste u¿ytkowanie nieruchomoci
wp³aty z tytu³u odp³atnego nabycia prawa
w³asnoci nieruchomoci
wp³ywy z us³ug
wp³ywy ze sprzeda¿y sk³adników maj¹tkowych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Dzia³alnoæ us³ugowa
Cmentarze
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na zadania bie¿¹ce realizowane przez gminê na
podstawie porozumieñ z organami administracji
rz¹dowej
wp³ywy z tytu³u pomocy finansowej udzielanej
miêdzy j. s. t. Na dofinansowanie zadañ
w³asnych
Administracja publiczna
Urzêdy wojewódzkie

01022

049
01095
075

600

083
60016

097
626
629

700
70004
083
091
70005
047
077
083
084
091
710

71035
202

271
750

75011

wykonanie na
Procent
31.12.2003
wykonania
5
6
7
87.200,00
62.916,00
72,15%

Plan na 2003 r.

16.000,00

2.729,00

17,06%

16.000,00

2.729,00

17,06%

71.200,00

60.187,00

84,53%

1.200,00

1.287,00

107,25%

70.000,00
759.640,00
759.640,00
16.600,00

58.900,00
759.709,00
459.640,00
16.669,00

84,14%
100,01%
100,00%
100,42%

360.426,00

360.426,00

100,00%

382.614,00

382.614,00

100,00%

775.000,00

693.668,00

89,51%

675.000,00

629.367,00

93,24%

675.000,00

625.133,00

92,61%

0,00

4.234,00

99.000,00

64.301,00

64,95%

6.000,00

7.551,00

125,85%

33.000,00

-

60.000,00
1.000,00

55.647,00
1.000,00

0,00

103,00

5.000,00
3.000,00

4.990,00
4.990,00

99,80%
166,33%

3.000,00

3.000,00

100,00%

2.000,00

1.999,00

99,50%

144.800,00
61.500,00

133.311,00
61.500,00

92,07%
100,00%

0,00%
92,75%
100,00%
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201
75023
075
092
097
751
75101
201

75109

201
75110
201
754
75414
201

756
75601
035
091
75615
031
032
033
034
050
091
75616
031
032
033
034
036
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Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie
Urzêdy amin
Dochody z najmu i dzier¿awy sk³adników
maj¹tkowych Skarbu Pañstwa lub jednostek
samorz¹du terytorialnego oraz innych umów o
podobnym charakterze
Odsetki pozosta³e
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
Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików i
Województw oraz referenda gminne, powiatowe
i Wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminom
Referenda ogólnokrajowe i sadownictwa
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminie
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
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadaj¹cych
osobowoci prawnej
Wp³ywy z 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 oraz
podatków i op³at lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Wp³ywy z podatku rolnego, podatku lenego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynnoci cywilnoprawnych oraz podatków i
op³at lokalnych od osób fizycznych
Podatek od nieruchomoci
Podatek rolny
Podatek leny
Podatek od rodków transportowych
Podatek od spadków i darowizn

61.500,00

61.500,00

100,00%

83.300.00

71.811,00

86,21%

50.000,00

44.100,00

88,20%

8.300,00
25.000,00

9.486,00
18.225,00

114,29%
72,90%

28.502,00

28.502,00

100,00%

1.210,00

1.210,00

100,00%

1.210,00

1.210,00

100,00%

5.900,00

5.900,00

100,00%

5.900,00

5.900,00

100,00%

21.392,00

21.392,00

100,00%

21.392,00

21.392,00

100,00%

2.500,00

2.500,00

100,00%

2.500,00

2.500,00

100,00%

1.703.585,00

1.643.958,00

96,50%

27.000,00 z³

30.112,00

111,53%

27.000,00 z³

30.043,00

111,27%

69,00
415.500,00

427.664,00

102,93%

400.000,00
1.500,00
12.000,00
1.000,00
1.000,00 z³

408.512,00
1.721,00
10.726,00
6.669,00

102,13%
114,73%
89,38%
0,00%
666,90%

36,00
455.700,00

446.810,00

98,05%

1 1 0 .000,00
186.000,00
8.700,00
75.000,00
10.000,00

82.818,00
193.684,00
8.996,00
79.261,00
4.284,00

75,29%
104,13%
103,40%
105,68%
42,84%
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043
045
050
091
75618
041
048
091
75621
001
002

758
75801
75802
75805
75814

292
292
292
035
036
050
091

801

80101

083
092
096
097
201

629
80195
203
853
85313

201
85314
201
85315
203
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Wp³ywy z op³aty targowej
Wp³ywy z op³aty administracyjnej za
czynnoci urzêdowe
Podatek od 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 zezwolenie na sprzeda¿
alkoholu
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Udzia³y amin w podatkach stanowi¹cych dochód
bud¿etu pañstwa
Podatek dochodowy od osób fizycznych
Podatek dochodowy od osób prawnych
Ro¿ne rozliczenia
Czeæ owiatowa subwencji ogólnej dla
jednostek Samorz¹du terytorialnego
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czeæ podstawowa subwencji ogólnej dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Czeæ rekompensuj¹ca subwencji dla gmin
Subwencje ogólne z bud¿etu pañstwa
Ró¿ne rozliczenia finansowe
Podatek od dzia³alnoci gospodarczej osób
fizycznych, op³acany w formie karty podatkowej
Podatek od spadków i darowizn
Podatek od czynnoci cywilnoprawnych
Odsetki od nieterminowych wp³at z tytu³u
podatków i op³at
Owiata i wychowanie
Szko³y Podstawowe
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Otrzymane spadki, darowizny, zapisy w
postaci pieniê¿nej
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminom
rodki na dofinansowanie w³asnych
inwestycji gmin, powiatów, samorz¹dów
województw, pozyskane z innych róde³
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê w³asnych zadañ
bie¿¹cych gmin
Opieka spo³eczna
Sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne op³acone
za osoby pobieraj¹ce niektóre wiadczenie z
pomocy spo³ecznej
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminom
Zasi³ki i pomoc w naturze ora z sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne i zdrowotne
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej zleconych
gminom
Dodatki mieszkaniowe
Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
zleconych gminom

15.000,00

17.562,00

117,08%

240,00
45.000,00

56.749,00

126,11%

6.000,00

3.216,00

53,60%

105.000,00
25.000,00

1 1 0 . 632,00
27.601,00

105,36%
110,40%

80.000,00

83 024,00

103,78%

7,00
700.385,00

628.740,00

89,77%

691.910,00
8.475,00
7.826.452,00

624.629,00
4.1 1 1 , 00
7.826.025,00

90,28%
48,51%
99,99%

4.848.482,00

4.848.482,00

100,00%

2.639.133,00

2.639.133,00

100,00%

338.837,00

338.837,00
427,00

100,00%

62,00
108,00
201,00
56,00
270.245,00
185.688,0
149.292,00

245.893,00
221.486,00
122.692,00
2.248,00

90,99%
119,28%
82,18%

2.000,00

2.000,00

100,00%

25.708,00

25.708,00

100,00%

8.688,00

8.688,00

100,00%

60.150,00

60.150,00

100,00%

24.407,00

24.407,00

100,00%

24.407,00

24.407,00

100,00%

958.857,00

935.289,00

97,54%

49.100,00

30.148,00

61,40%

49.100,00

30.148,00

61,40%

612.820,00

612.820,00

100,00%

612.820,00

612.820,00

100,00%

18.000,00

18.000,00

100,00%

18.000,00

18.000,00

100,00%
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85316
201
85319

92
201

85378
201
85395
201

203
854

85404

083
92

900
90015
201
921

92116

092
097
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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
Orodki pomocy spo³ecznej
Pozosta³e odsetki
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie
Usuwanie skutków klêsk ¿ywio³owych
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie
Pozosta³a dzia³alnoæ
Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu
pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z
zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych gminie
Dotacje otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê w³asnych zadañ bie¿¹cych
zleconych gminom
Edukacyjna opieka wychowawcza
Przedszkole Plastu
Wp³ywy z us³ug
Pozosta³e odsetki
Gospodarka komunalna i ochrona
rodowiska
Owietlenie ulic, placów i mostów
Dotacje celowe przekazane z bud¿etu pañstwa
na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu
administracji rz¹dowej oraz innych zadañ
zleconych gminom
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Biblioteki
Pozosta³e odsetki
Wp³ywy z ró¿nych dochodów
Ogó³em

39.848,00

36.069,00

90,52%

39.848,00

36.069,00

90,52%

155.900,00

157.763,00
1.863,00

101,19%

155.900,00

155.900,00

100,00%

44.233,00

44 233,00

100,00%

44.233,00

44.233,00

100,00%

38.956,00

36.256,00

93,07%

9.990,00

7.290,00

72,97%

28.966,00

28.966,00

100,00%

55.000,00
55.000,00
55.000,00

54.181,00
54.181,00
53.964,00
217,00

98,51%
98,51%
98,12%

64.507,00

64.507,00

100,00%

64.507,00

64.507,00

100,00%

64.507,00

64.507,00

100,00%

12.681.288,00

145,00
145,00
83,00
62,00
12.455.594,00

98,22%

Burmistrz
Gminy i Miasta Rychwa³
() Jan Bartczak
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