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Poz. 2609

2609
UCHWA£A Nr XXVII/157/05 RADY GMINY ORCHOWO
z dnia 21 marca 2005 r.
w sprawie zwolnieñ przedmiotowych w podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (T.
jedn. Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) i art. 7
ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (T. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84 z pón. zm.),
uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W celu aktywizowania do podejmowania lub rozszerzania dzia³alnoci gospodarczej orchowskich przedsiêbiorców, przyspieszania rozwoju gospodarczego gminy Orchowo,
pobudzania zewnêtrznych i lokalnych inwestorów do dokonywania nowych inwestycji na terenie gminy Orchowo wprowadza siê zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomoci, zwane dalej zwolnieniem.
§2. Je¿eli w niniejszej uchwale jest mowa o:

- w pierwszym roku  75% minimalnego wynagrodzenia,
- w drugim roku  60% minimalnego wynagrodzenia,
- w trzecim roku  45% minimalnego wynagrodzenia,
- w czwartym roku  30% minimalnego wynagrodzenia,
- w pi¹tym roku  15% minimalnego wynagrodzenia.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przys³uguje pod
warunkiem, ¿e:
1) nast¹pi wzrost zatrudnienia o redni¹ liczbê pracowników
w przeliczeniu na pe³ny wymiar. czasu pracy w stosunku
do poziomu zatrudnienia z ostatnich 6 miesiêcy,
2) utworzone miejsca pracy bêd¹ utrzymane przez okres co
najmniej 1 roku, od dnia udzielenia pomocy,

1. przedsiêbiorcy  nale¿y przez to rozumieæ osobê fizyczn¹,
osobê prawn¹ albo jednostkê organizacyjn¹ nie posiadaj¹c¹ osobowoci prawnej prowadz¹c¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ na podstawie odrêbnych przepisów,

§4. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, z zastrze¿eniem ust. 2, 3 i 4, na okres jednego roku podatkowego
budynki mieszkalne, w których odnowione zosta³y elewacje
frontowe, po³o¿one na obszarze gminy Orchowo.

2. utworzeniu dodatkowego miejsca pracy  nale¿y przez to
rozumieæ miejsce (stanowisko) pracy, na którym zosta³a
zatrudniona na podstawie umowy o pracê, osoba o statusie bezrobotnego lub absolwenta zamieszka³a na sta³e
na terenie gminy Orchowo,

2. Zwolnienie w podatku od nieruchomoci, o którym
mowa w ust. 1 przys³uguje nie czêciej ni¿ raz na 10 lat.
Zwolnieniem tym mog¹ byæ objête budynki 25 letnie i starsze.
Przyjmuje siê, ¿e okres ten liczy od dnia oddania budynku do
u¿ytku do dnia z³o¿enia informacji podatkowej o zaistnieniu
zdarzenia uzasadniaj¹cego zastosowanie zwolnienia.

3. minimalnym wynagrodzeniu  nale¿y przez to rozumieæ
minimalne wynagrodzenie za pracê ustalone w trybie
przewidzianym przez ustawê z dnia 10 padziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200,
poz. 1679 z pón. zm.),
4. budynku mieszkalnym  budynek, w którym choæ jeden
lokal s³u¿y zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych,
5. informacji podatkowej  nale¿y przez to rozumieæ zarówno
informacjê o nieruchomociach i obiektach budowlanych
jak i deklaracjê na podatek od nieruchomoci, w rozumieniu ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (T. jedn. Dz.U. z 2002 r., Nr 9, poz. 84
z pón. zm.).
§3. 1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomoci, budynki
lub ich czêci i budowle zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bêd¹ce przedmiotem w³asnoci albo pozostaj¹ce w posiadaniu samoistnym przedsiêbiorców, którzy
utworz¹ dodatkowe miejsca pracy na terenie gminy Orchowo.
2. Wysokoæ zwolnienia w podatku od nieruchomoci,
o którym mowa w ust. 1 nie mo¿e przekroczyæ zobowi¹zania
podatkowego z tytu³u podatku od nieruchomoci, nale¿nego
za dany rok podatkowy.
*3. Wysokoæ zwolnienia w podatku od nieruchomoci za
ka¿de dodatkowe utworzone miejsce pracy wynosi:

3. Wysokoæ zwolnienia w podatku od nieruchomoci,
o którym mowa w ust. 1 i ust. 2 nie mo¿e byæ wy¿sza od:
1) kwoty udokumentowanych wydatków poniesionych na
odnowienie elewacji frontu budynku,
2) zobowi¹zania podatkowego od budynków mieszkalnych
lub ich czêci, z tytu³u podatku od nieruchomoci zabudowanej budynkiem poddanym odnowieniu za rok podatkowy, za który jest ona udzielona.
4. Koszty renowacji podlegaj¹ udokumentowaniu fakturami VAT.
§5. Zwolnienia w podatku od nieruchomoci, o którym
mowa §3 nie przys³uguj¹ od nieruchomoci bêd¹cych przedmiotem w³asnoci albo pozostaj¹cych w posiadaniu samoistnym przedsiêbiorców, których podmioty powsta³e w wyniku
przekszta³cenia, reorganizacji, likwidacji i upad³oci chyba, ¿e
przedsiêbiorcy zwiêkszaj¹ zatrudnienie w stosunku do okresu
sprzed przekszta³cenia, reorganizacji, likwidacji lub upad³oci.
§6. 1. Uchwa³a nie przewiduje udzielania pomocy operacyjnej ani eksportowej.
2. Uchwa³a nie przewiduje udzielania pomocy w sektorach uznanych za wra¿liwe tj. w sektorze motoryzacyjnym,
budownictwa okrêtowego, górnictwa wêgla, hutnictwa ¿elaza
i stali, w³ókien syntetycznych.
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3. Uchwa³y nie stosuje siê, je¿eli otrzymana przez przedsiêbiorcê pomoc, ³¹cznie z pomoc¹ udzielon¹ w okresie
kolejnych trzech lat poprzedzaj¹cych dzieñ jej udzielenia
przekroczy równowartoæ 100 tys. euro (pomoc de minimis).
4. Do pomocy de minimis nie wlicza siê pomocy udzielonej na podstawie programu pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy indywidualnej na restrukturyzacjê, zatwierdzonych przez Komisjê Europejsk¹ zgodnie z art. 88
Traktatu WE, a tak¿e pomocy udzielanej w ramach tzw.
wy³¹czeñ grupowych.
§7. 1. Podatnik, aby móc skorzystaæ ze zwolnieñ w podatku od nieruchomoci, o których mowa w §3 i w §4, musi
z³o¿yæ organowi podatkowemu w terminie 3 miesiêcy od
zaistnienia zdarzenia, uzasadniaj¹cego skorzystanie ze zwolnienia informacjê podatkow¹, o tym zdarzeniu.
2. Okres zwolnienia w podatku od nieruchomoci,
o której mowa w §3 i §4 liczony jest od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
z³o¿enie przez podatnika informacji podatkowej o zaistnieniu
zdarzenia uzasadniaj¹cego zastosowanie zwolnienia.
3. Informacjê podatkow¹ o zaistnieniu zdarzenia uzasadniaj¹cego skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w §4,
podatnik mo¿e z³o¿yæ dopiero po ca³kowitym odnowieniu
elewacji frontowej.
4. Do informacji podatkowej, o której mowa w ust. 1,
stanowi¹cej podstawê do zastosowania zwolnienia, o którym
mowa w §3 nale¿y za³¹czyæ nastêpuj¹ce dokumenty:
1) kopie deklaracji sk³adanych do Urzêdu Skarbowego (PIT
- 4) oraz do Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych (ZUS DRA)
wraz z potwierdzeniem ich z³o¿enia,
2) imienn¹ listê pracowników z podaniem wymiaru czasu
pracy,
3) kopie zg³oszeñ pracowników do ubezpieczeñ (ZUS ZUA)
z potwierdzeniem z³o¿enia w ZUS,
4) informacjê o pomocy publicznej otrzymanej przez przedsiêbiorcê w okresie trzech kolejnych lat poprzedzaj¹cych
dzieñ z³o¿enia wniosku o udzielenie pomocy.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 1-3 musz¹
obejmowaæ okres 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych miesi¹c,
w którym nast¹pi³o zdarzenie uzasadniaj¹ce zastosowanie
zwolnienia w podatku od nieruchomoci.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 za kolejne okresy
nale¿y przedk³adaæ Wójtowi Gminy Orchowo, po up³ywie
ka¿dego kwarta³u, w terminie do dnia 25 nastêpnego miesi¹ca.
§8. 1. Podatnik podatku od nieruchomoci zobowi¹zany
jest do sk³adania Wójtowi Gminy Orchowo informacji
o zmianach stanu w³asnoci lub posiadania samoistnego
nieruchomoci objêtych zwolnieniami w podatku od nieruchomoci, o których mowa w §3, §4, o zmianach sposobu ich
wykorzystania oraz o iloci osób zatrudnionych, w terminie 30
dni od dnia zaistnienia zmian. Obowi¹zek ten dotyczy okresu,
na który przys³uguje zwolnienie w podatku od nieruchomoci.

2. Podatnik traci prawo do zwolnienia w podatku od
nieruchomoci w przypadku:
1) likwidacji dodatkowego miejsca pracy w okresie korzystania ze zwolnienia w podatku od nieruchomoci,
2) wyst¹pienia zaleg³oci w p³aceniu podatku stanowi¹cego
dochody bud¿etu Gminy Orchowo,
3) postawieniu w stan likwidacji,
4) og³oszeniu upad³oci,
5) nie przekazania w terminie informacji, o których mowa
w ust. 1,
6) nie przekazania w terminie dokumentów, o których mowa
w §7 ust. 4.
3. Je¿eli w ci¹gu roku podatnik utraci³ prawo do zwolnieñ
w podatku od nieruchomoci okrelonych w §3 i §4, to w roku
tym stosuje siê odpowiednio przepisy art. 6 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych.
4. Podatnik, który wprowadzi³ w b³¹d organ podatkowy,
co do spe³niania warunków uprawniaj¹cych do uzyskania
zwolnienia w podatku od nieruchomoci, traci prawo do tych
zwolnieñ za ca³y okres przez jaki z nich korzysta³.
5. W przypadku utraty prawa do zwolnienia w podatku od
nieruchomoci, podatnik jest zobowi¹zany do wp³aty nie
uiszczonego podatku wraz z odsetkami od zaleg³oci podatkowych, zgodnie z przepisami art. 53 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 1997 r., Nr 137,
poz. 926 ze zm.).
§9. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy Orchowo do przek³adania Radzie Gminy Orchowo szczegó³owego sprawozdania ze
zwolnieñ w podatku od nieruchomoci przy sprawozdaniu
z wykonania bud¿etu Gminy Orchowo za ka¿dy rok.
§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Orchowo.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Orchowo
() Krzysztof Wróblewski

*Uchwa³a Nr 11/285/2005 Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 27 kwietnia 2005 r.
orzekaj¹ca niewa¿noæ uchwa³y §3 ust. 3 Uchwa³y
Nr XXVII/157/05 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 marca
2005 r. w sprawie zwolnieñ przedmiotowych w podatku od
nieruchomoci.
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2610
UCHWA£A Nr XXV/232/05 RADY MIEJSKIEJ W KLECZEWIE
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie wydzielenia w zasobie mieszkaniowym lokali do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001
r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266)
oraz art. 18 ust 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.) Rada Miejska w Kleczewie uchwala, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Kleczew.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. W budynku stanowi¹cym zasób mieszkaniowy Gminy
Kleczew, po³o¿onym w Kleczewie przy ulicy 11 listopada 18
wydziela siê lokal mieszkalny oznaczony Nr 1a o pow. 41,7 m2
z przeznaczeniem do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kleczewie
() mgr in¿. Jerzy Tusiñski

2611
UCHWA£A Nr XXXIX/440/2005 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu zabudowy mieszkaniowej Zielone Wzgórze w Szczytnikach, gm. Kórnik
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 14 art. 27 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami)
Rada Miejska w Kórniku uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej
Zielone Wzgórze w Szczytnikach, gm. Kórnik, uchwalonego
przez Radê Miejsk¹ w Kórniku uchwa³¹ Nr XLIII/543/2002
z dnia 12 kwietnia 2002 r. (opubl. Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 77,
poz. 2000).
§2. Zmian¹ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o której mowa w §1, s¹ ustalenia bêd¹ce treci¹
niniejszej uchwa³y.
§3. Integraln¹ czêci¹ zmiany planu s¹:
1) rysunek zmiany planu, w skali 1:1000 - za³¹cznik nr 1 do
niniejszej uchwa³y;
2) rozpatrzenie wniesionych uwag do projektu zmiany planu
- za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y;

3) rozstrzygniêcie sposobu realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych
gminy oraz zasady ich finansowania - za³¹cznik nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
DZIA£ I
Postanowienia ogólne
§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia zmiany planu,
o których mowa w §2 uchwa³y, o ile z treci przepisu nie
wynika inaczej,
2) uchwale - nale¿y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady
Miejskiej w Kórniku, o ile z treci przepisu nie wynika
inaczej,
3) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ rysunek zmiany
planu w skali 1:1000, bêd¹cy za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y, zgodnie z §3 pkt 1,
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4) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi,
5) funkcji terenu - nale¿y przez to rozumieæ synonim przeznaczenia podstawowego,
6) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar o okrelonym
rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi,
7) wskaniku intensywnoci zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej budynkami do powierzchni terenu, wyra¿ony w procentach,
8) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ liniê, jak¹ tworz¹
lica cian budynków,
9) dzia³alnoci us³ugowej - nale¿y przez to rozumieæ dzia³alnoæ us³ugow¹ i handlow¹ o powierzchni sprzeda¿owej
poni¿ej 1.000 m2, okrelon¹ w przepisach,
10) tymczasowym obiekcie budowlanym - nale¿y przez to
rozumieæ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
u¿ytkowania w okresie krótszym od jego trwa³oci technicznej przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiórki, a tak¿e obiekt budowlany nie po³¹czony trwale
z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda¿y ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i pow³oki
pneumatyczne, urz¹dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe
11) uci¹¿liwoci dla rodowiska - nale¿y przez to rozumieæ
zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ¿ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego rodowiska, a zw³aszcza ha³as,
wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami.
§5. U¿yte w planie okrelenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach:
1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086),
2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pón. zm.),
3) rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.
690 z pón. zm.),
4) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.
Nr 16 poz. 93 z pon. zm.),
5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i lenych (tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266),
6) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z pón. zm.),
7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr
62, poz. 628 z pón. zm.),
8) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1085
z pón. zm.),

9) ustawa z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci
i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.),
10) ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo¿arowej (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229),
11) rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 121, poz. 1138),
12) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (tekst jednolity z 2004 r. Dz.U. Nr 261, poz. 2603).
§6. Przedmiot i zakres zmiany planu.
1. Przedmiotem zmiany planu jest zmiana uk³adu komunikacji wewnêtrznej oraz ustalenie zasad zagospodarowania
terenu na obszarze objêtym zmian¹ planu.
2. Zakres ustaleñ niniejszej zmiany planu zosta³ wyznaczony uchwa³¹ Nr XXX/342/2004 Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Zielone
Wzgórze w Szczytnikach gm. Kórnik.
§7. Obszar objêty zmian¹ planu.
1. Zmian¹ planu objêto obszar o powierzchni oko³o 9,00 ha.
2. Obszar o którym mowa w ust. 1, po³o¿ony jest
w pó³nocno - zachodniej czêci miejscowoci Szczytniki przy
ul. Piotrowskiej.
§8. Granice obszaru objêtego zmian¹ planu bêd¹ce
granicami zatwierdzenia, przedstawiono na rysunku zmiany
planu, o którym mowa w §3 pkt 1.
DZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe.
ROZDZIA£ I
Przeznaczenie terenów oraz linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu
lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.
§9. Na obszarze objêtym zmian¹ planu ustala siê podstawowe przeznaczenia:
1) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci, tereny
oznaczone na rysunku planu symbolem MN,
2) zabudowa mieszkaniowa niskiej intensywnoci z funkcj¹
us³ugow¹, tereny oznaczone na rysunku planu symbolem
MN/U,
3) teren zieleni, oznaczony na rysunku planu symbolem TZ,
4) teren zieleni o funkcjach rekreacyjno-wypoczynkowych,
oznaczony na rysunku planu symbolem ZR,
5) ulica dojazdowa, teren oznaczony na rysunku planu symbolem KD;
6) ci¹gi pieszo-jezdne, tereny oznaczone na rysunku symbolem Kxx;
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7) pas techniczny zwi¹zany z poszerzeniem istniej¹cej drogi,
tereny oznaczone na rysunku planu symbolem TT;
8) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone na
rysunku planu symbolem EE.

ROZDZIA£ V
Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb
kszta³towania przestrzeni publicznych.

§10. Lini¹ ci¹g³¹ oznaczono na rysunku liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania okrelonych w niniejszej uchwale.

§18. 1. Na terenie objêtym planem wyznacza siê tereny
publiczne, którymi s¹ ulica dojazdowa (KD), ci¹gi pieszojezdne (Kxx) oraz pasy techniczne zwi¹zane z poszerzeniem
istniej¹cych ulic (TT).

ROZDZIA£ II

2. Plan dopuszcza ustanowienie na terenie zieleni (TZ)
i terenie zieleni o funkcjach rekreacyjne - wypoczynkowych
(ZR) przestrzeni publicznej.

Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego.
§11. Przy realizacji zagospodarowania terenu objêtego
planem ustala siê zachowanie zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego, okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
ROZDZIA£ III
Zasady ochrony rodowiska,
przyrody i krajobrazu kulturowego.
§12. Na obszarze objêtym planem podczas realizacji inwestycji oraz w trakcie u¿ytkowania budynków nale¿y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ niszczeniu lub uszkadzaniu powierzchni ziemi, przez niekorzystne przekszta³canie jej budowy oraz
przez zbieranie odpadów i odprowadzanie cieków.
§13. Ustala siê wyposa¿anie nieruchomoci w urz¹dzenia
s³u¿¹ce do zbierania odpadów komunalnych. Unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu
nieruchomoci winno odbywaæ siê na zasadach okrelonych
w przepisach.
§14. Zakazuje siê prowadzenia prac, które trwale i niekorzystnie naruszaj¹ stosunki gruntowo-wodne panuj¹ce na
obszarze objêtym planem, a tak¿e w jego s¹siedztwie.
§15. Wszelkie uci¹¿liwoci dla rodowiska, zwi¹zane
z realizacj¹ dzia³alnoci us³ugowej nie mog¹ wykraczaæ poza
granice nieruchomoci zajmowanej przez inwestycje je wywo³uj¹ce.
§16. Przy realizacji zabudowy mieszkaniowej nale¿y stosowaæ materia³y o podwy¿szonej izolacyjnoci akustycznej.
ROZDZIA£ IV
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej.
§17. 1. Na terenie objêtym planem ochronie konserwatorskiej podlegaj¹ zewidenjonowane stanowiska archeologiczne Wszelkie prace ziemne wymagaj¹ przeprowadzenia
badañ archeologicznych, w zakresie uzgodnionym z odpowiednimi s³u¿bami ochrony zabytków.
2. Przy prowadzeniu prac budowlanych, w przypadku
odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie,
ze jest on zabytkiem, nale¿y wstrzymaæ wszelkie prace oraz
powiadomiæ odpowiednie s³u¿by ochrony zabytków

§19. Linie rozgraniczaj¹ce terenów publicznych zosta³y
oznaczone zgodnie z zasad¹ okrelon¹ w §10.
§20. Dla ulicy dojazdowej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem KD, ustala siê:
1) szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych 10 m,
2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 6 m,
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy,
4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie wynikaj¹ce
z przepisów, pola widocznoci,
5) w³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi byæ
prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do prostego,
6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci 3,5 m,
7) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulicy,
8) dopuszcza siê realizacjê chodników o szerokoci minimum 2,0 m.
§21. Dla ci¹gów pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami 1Kxx, 2Kxx, 3Kxx, 4Kxx, 5Kxx, 6Kxx,
7Kxx, ustala siê:
1) szerokoci w liniach rozgraniczaj¹cych
a) 8 m dla 1Kxx, 3Kxx, 4Kxx, 5Kxx, 6Kxx, 7Kxx, 8Kxx,
9Kxx i 10Kxx,
b) 6 m dla 2Kxx,
2) jezdniê o utwardzonej nawierzchni i szerokoci min. 5 m,
3) przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ
spadki pod³u¿ne i poprzeczne w oparciu o przepisy,
4) przy zjazdach publicznych oraz indywidualnych na poszczególne posesje zachowaæ odpowiednie wynikaj¹ce
z przepisów, pola widocznoci,
5) w³¹czenie zjazdów, o których mowa wy¿ej, do ulic musi
byæ prowadzone pod k¹tem prostym lub zbli¿onym do
prostego,
6) utwardzone zjazdy o minimalnej szerokoci 3,5 m,
7) zapewnienie ci¹g³oci odwodnienia zjazdów wzd³u¿ ulic.
§22. W liniach rozgraniczaj¹cych ulicy dojazdowej oraz
ci¹gów pieszo-jezdnych dopuszcza siê wyznaczanie cie¿ek
rowerowych.
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§23. Przy zachowaniu przepisów wyznacza siê pasy techniczne 1TT i 2TT, zwi¹zane z poszerzeniem - istniej¹cych poza
granicami opracowania  ul. Piotrowskiej oraz drogi gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 52, zgodnie z rysunkiem planu.
ROZDZIA£ VI
Parametry i wskaniki kszta³towania zabudowy oraz
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaniki intensywnoci zabudowy.
§24. Na terenach zabudowy mieszkaniowej, MN, zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie
przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:

a) 12 m od krawêdzi jezdni ul. Piotrowskiej,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cych nowo wyznaczanych
ulicy KD, i ci¹gów pieszo - jezdnych, Kxx,
5) wskanik intensywnoci zabudowy do 45% powierzchni
dzia³ki;
6) powierzchnia biologicznie czynna od 25% powierzchni
dzia³ki,
7) budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,
8) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowo rekreacyjnych,

1) budynki mieszkalne wolno stoj¹ce parterowe, przy czym
dopuszcza siê zabudowê do II kondygnacji;

9) na terenie 1MN/U dopuszcza siê realizacjê obiektu zwi¹zanego z ochron¹ i monitoringiem porz¹dku publicznego.

2) dachy, o nachyleniu od 18°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachówko - podobnych,

§26. Na terenie 2MN/U dopuszcza siê realizacjê miejsc
postojowych, przy czym ustala siê realizacjê miejsc postojowych w strefach wolnych od zabudowy, wyznaczonych miêdzy
granic¹ dzia³ki, a nieprzekraczaln¹ lini¹ zabudowy, przy czym:

3) dopuszcza siê podpiwniczenie, pod warunkiem wykonania
badañ geotechnicznych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê
a) 8 m od istniej¹cej granicy dzia³ki z drog¹ gruntow¹,
oznaczon¹ nr ewid. 52,
b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cych nowo wyznaczanych
ulic, KD, i ci¹gów pieszo - jezdnych, Kxx,

a) konstrukcja nawierzchni jezdni musi charakteryzowaæ siê
odpowiedni¹ nonoci¹, trwa³oci¹, równoci¹ i odpornoci¹ na powstawanie kolein,
b) dla pozosta³ych parametrów stanowiska postojowe zaprojektowaæ i wykonaæ zgodnie z wymogami przewidzianymi
w przepisach

5) wskanik intensywnoci zabudowy do 35% powierzchni
dzia³ki,
6) powierzchnia biologicznie czynna od 25% powierzchni
dzia³ki,
7) budynki gara¿owe dobudowane do budynku mieszkalnego, dopuszcza siê realizacjê wolno stoj¹cych budynków
gara¿owych, pod warunkiem zachowania jednolitego stylu architektonicznego z budynkiem mieszkalnym,

ROZDZIA£ VII
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie, ustalonych na
podstawie odrêbnych przepisów, w tym terenów
górniczych, a tak¿e nara¿onych na niebezpieczeñstwo
powodzi oraz zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych.
Nie ustala siê

8) dopuszcza siê realizacjê obiektów i urz¹dzeñ sportowo rekreacyjnych,
9) dopuszcza siê usytuowanie, na granicy obszaru objêtego
planem, ogrodzenia o wysokoci do 2,20 m, pod warunkiem zachowania jednorodnego charakteru oraz warunków bezpieczeñstwa.
§25. Na terenach zabudowy mieszkaniowej z funkcj¹ us³ugow¹ MN/U, zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów oraz nastêpuj¹cych warunków:
1) budynki mieszkalne wolno stoj¹ce, do II kondygnacji, realizowane jako budynki parterowe z poddaszem u¿ytkowym,
2) dachy, o nachyleniu od 18°, pokrycie z dachówki lub
materia³ów dachowko - podobnych,
3) dopuszcza siê podpiwniczenie pod warunkiem wykonania
badañ geotechnicznych,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem
planu, przy czym ustala siê:

ROZDZIA£ VIII
Szczegó³owe zasady i warunki scalania i podzia³u
nieruchomoci objêtych planem miejscowym.
§27. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane.
1. Ustala siê wydzielenie dzia³ek zgodnie z rysunkiem
planu.
2. Dopuszcza siê zmianê powierzchni i uk³adu granic
które maj¹ charakter postulowany, jednak powsta³e po podziale nieruchomoci:
a) nie mog¹ byæ mniejsze ni¿:
-

dla terenu MN 500 m2,

-

dla terenu MN/U 800 m2,

b) musz¹ mieæ zapewniony dostêp do drogi publicznej,
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c) granice bêd¹ prowadzone pod k¹tem prostym lub
zbli¿onym do prostego.
3. Dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie
dzia³ek i realizacjê jednego budynku, pod warunkiem, ze bêd¹
zachowane warunki okrelone w przepisach oraz ustaleniach
planu.
ROZDZIA£ IX
Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.
§28. Na terenie oznaczonym TZ ustala siê:
1) nowe nasadzenia realizowane w trzech piêtrach przy czym
nale¿y zachowaæ odpowiedni dobór rolin ze wzglêdu na
lokalne warunki glebowe i klimatyczne,
2) realizacjê osadników wód deszczowych oraz przepompowni cieków,
3) dopuszczenie zachowania istniej¹cego zbiornika wodnego,
4) opuszczenie mo¿liwoci lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ
sportowo  rekreacyjnych oraz ma³ej architektury,
5) koniecznoæ zapewnienia swobodnego dostêpu do zbiornika
wodnego z co najmniej dwóch stron, je¿eli teren TZ
bêdzie terenem publicznym, zgodnie z dyspozycj¹ §18 ust 2,
6) je¿eli teren TZ nie bêdzie terenem publicznym, dopuszcza
siê realizacjê jednego budynku mieszkalnego, przy zachowaniu linii zabudowy, pod warunkiem wykonania badañ
geotechnicznych przes¹dzaj¹cych o miejscu lokalizacji
zabudowy oraz pozosta³ych ustaleñ planu, jak dla terenów
MN/U.
§29. Na terenie oznaczonym ZR ustala siê:
1) mo¿liwoæ lokalizacji obiektów i urz¹dzeñ sportowo-rekreacyjnych oraz ma³ej architektury s³u¿¹cych wszystkim
mieszkañcom osiedla z zastrze¿eniem pkt 2,
2) je¿eli nie bêdzie potrzeby realizacji wspólnego terenu
o funkcji rekreacyjne - wypoczynkowej dopuszcza siê
realizacjê jednego budynku mieszkalnego, przy zachowaniu linii zabudowy oraz pozosta³ych ustaleñ planu, jak dla
terenów MN/U.
ROZDZIA£ X
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej
§30. Obs³ugê komunikacyjn¹ terenów objêtych planem
ustala siê:
1) z ul. Piotrowskiej oraz z drogi gruntowej oznaczonej nr
ewid 52, le¿¹cych poza granicami opracowania,
2) oraz za porednictwem nowo wyznaczonej ulicy dojazdowej (KD), zgodnie z §20,
3) a tak¿e ci¹gów pieszo-jezdnych, Kxx, zgodnie z §21.
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§31. Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej
w liniach rozgraniczaj¹cych ulic dojazdowych i ci¹gów pieszo
- jezdnych, przy zachowaniu przepisów oraz nastêpuj¹cych
warunków:
1) kanalizacja sanitarna za pomoc¹ sieci kanalizacyjnej do
lokalnej oczyszczalni cieków, plan dopuszcza tymczasowo, tzn do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej, gromadzenie cieków w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych,
zakazuje siê zastosowania sytemu indywidualnego oczyszczania cieków,
2) kanalizacja deszczowa:
a) ustala siê odprowadzenie wód deszczowych z dróg
i powierzchni utwardzonych, po wczeniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach, do parametrów okrelonych w przepisach, do kanalizacji deszczowej,
b) do czasu realizacji sieci, dopuszcza siê odprowadzenie
deszczówki, po wczeniejszym podczyszczeniu w odpowiednich urz¹dzeniach, do parametrów okrelonych
w przepisach, do zbiornika wodnego, znajduj¹cego siê
na terenie oznaczonym TZ, lub do pobliskiego rowu,
le¿¹cego poza granicami opracowania,
c) zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód
deszczowych poza granice nieruchomoci,
3) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo¿arowych
z sieci wodoci¹gowej z wykorzystaniem komunalnych
urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê dla celów przeciwpo¿arowych plan dopuszcza korzystanie ze zbiornika lez¹cego na
terenie TZ, je¿eli teren ten bêdzie terenem publicznym,
zgodnie z §18 ust 2,
4) urz¹dzenia elektroenergetyczne ze stacji transformatorowych zlokalizowanych na terenach EE, plan dopuszcza
zmiany lokalizacji terenów EE, po uzgodnieniu z energetyk¹ i uzyskaniu warunków technicznych,
5) zaopatrzenie w ciep³o przy ogrzewaniu budynków zastosowaæ ród³a energii o ograniczonej emisji, tzn. nie powoduj¹cych przekraczanie dopuszczalnych poziomów, okrelonych w przepisach, plan dopuszcza wykorzystanie niekonwencjonalnych i odnawialnych róde³ energii, dopuszcza siê tymczasowo do czasu realizacji sieci, realizacjê
zbiorników z gazem lub z olejem opa³owym, na warunkach zgodnych z przepisami,
6) inne elementy uzbrojenia na warunkach okrelonych
w przepisach.
ROZDZIA£ II
Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania,
urz¹dzania i u¿ytkowania terenów.
§32. Dopuszcza siê tymczasow¹ realizacjê jezdni o szerokociach mniejszych ni¿ okrelone w uchwale, jednak musz¹
byæ spe³nione wymogi okrelone dla drogi po¿arowej, w tym
min. wiat³o utwardzonej jezdni - 5 m, z zakazem zmniejszania
go sta³ymi elementami i zadrzewianiem.
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§33. Plan dopuszcza mo¿liwoæ realizacji tymczasowych
obiektów budowlanych, np. pow³ok pneumatycznych.
§34. Dopuszcza siê zmianê sposobu u¿ytkowania obiektów lub ich czêci przy zachowaniu warunków okrelonych
w uchwale oraz przepisach.
DZIA£ III
Przepisy koñcowe.

pi:

§35. Plan zachowuje wa¿noæ równie¿ wtedy, jeli nast¹-

1) zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych
w §5 przepisów chyba, ze z ich treci bêdzie wynika³
obowi¹zek dokonania zmiany planu,
2) zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych
dzia³ek.
§36. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej zmiany traci moc
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu
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zabudowy mieszkaniowej Zielone Wzgórze w Szczytnikach,
gm. Kórnik uchwalony przez Radê Miasta i Gminy Kórnik
uchwa³¹ Nr XLIII/543/2002 z dnia 12 kwietnia 2002 r. (opubl.
Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 77, poz. 2000).
§37. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u¿¹c¹ naliczeniu
jednorazowej op³aty od wzrostu wartoci nieruchomoci,
o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokoci 30%.
§38. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy Kórnik.
§39. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXXIX/440/2005
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 30 marca 2005 r.
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2612
UCHWA£A Nr XL/302/2005 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU
z dnia 30 marca 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Swarzêdz, w zakresie obejmuj¹cym dzia³kê nr geod. 31/12 po³o¿on¹ w Kobylnicy
(powierzchnia opracowania 0,1208 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, wraz ze zmianami, ostatnia zmiana:
Dz.U. z 2004 r. Nr 214, Poz. 1806) art. 26 i art. 36 ust. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 139 z 1999 r. wraz ze
zmianami, ostatnia zmiana: Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.) oraz
na podstawie uchwa³y Rady Miejskiej w Swarzêdzu Nr LV
/614/2002 z dnia 25.09.2002 r. w sprawie przyst¹pienia do
sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzêdz obejmuj¹cej dzia³kê po³o¿on¹ w Kobylnicy i oznaczon¹ numerem geodezyjnym
31/12 (powierzchni zmiany 0,1208 ha) - zmiana przeznaczenia
z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, a tak¿e w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z pón. zm., ostatnia zmiana Dz.U.
z 2004 r. Nr 141 Poz. 1492), Rada Miejska w Swarzêdzu
uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy planu zagospodarowania
przestrzennego gminy Swarzêdz, w zakresie obejmuj¹cym
dzia³kê nr geod. 31/12 po³o¿on¹ w Kobylnicy (powierzchnia opracowania 0,1208 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.
2. Granice obszaru planu o którym mowa w §1 ust.1
niniejszej uchwa³y okrela rysunek planu w skali 1:500, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, bêd¹cy jej
integralna czêci¹.
§2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
1. Wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem.
2. Ustalenie zasad podzia³u, zagospodarowania i zabudowy
terenu.
3. Umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych.
4. Ochrona interesów publicznych i lokalnych w zakresie
ekologii.
§3. Przedmiotem ustaleñ planu s¹:
1. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MN.
2. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.

3. Warunki wynikaj¹ce z w³aciwoci rodowiska i jego
ochrony.
4. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzenie terenu.
Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1. linie rozgraniczaj¹ce - nale¿y przez to rozumieæ linie
rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania.
2. Nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to
rozumieæ, ¿e wyklucza siê lokalizacjê obiektów w obszarze zawartym pomiêdzy t¹ lini¹ a lini¹ rozgraniczaj¹c¹ drogi wzg. tereny o ró¿nym u¿ytkowaniu.
3. Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - nale¿y przez
to rozumieæ, ¿e s¹ to budynki s³u¿¹ce celom mieszkalnym, jednorodzinne zlokalizowane na terenie oznaczonym symbolem MN.
4. Zabudowa gospodarcza - nale¿y przez to rozumieæ
zabudowê s³u¿¹c¹ celom gospodarczym u¿ytkownikom zabudowy mieszkaniowej np. sk³adziki, gara¿e,
wznoszonej w formie zabudowy wolnostoj¹cej, wzglêdnie stanowi¹cym integraln¹ czêæ budynku zabudowy
mieszkaniowej.
ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne dotycz¹ce obszaru objêtego planem
§4. 1. Miejscowy plan zagospodarowania obejmuje fragment wsi Kobylnica.
2. Linie rozgraniczaj¹ce tereny okrela rysunek planu za³¹cznik graficzny nr 1.
3. Granice terenów objêtych planem okrela rysunek
planu - za³¹cznik graficzny nr 1.
4. Na obszarze objêtym planem zakazuje siê:
a) Lokalizacji inwestycji uci¹¿liwych dla rodowiska przyrodniczego.
b) Odprowadzania cieków do zbiorników nie gwarantuj¹cych ich pe³nej szczelnoci i stwarzaj¹cych mo¿liwoæ
sp³ywu cieków do gruntu.
c) Zasilania obiektów z istniej¹cych sieci napowietrznych
i podziemnych w sposób nie uzgodniony z ich dysponentem.
d) Sytuowania obiektów bez zachowania bezpiecznej odleg³oci od energetycznych linii napowietrznych i podziemnej sieci uzbrojenia terenu.
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5. Na terenie objêtym zmian¹ planu zakazuje siê lokalizowania obiektów innych ni¿ przewidziane ustaleniami planu.
6. Zasady ochrony akustycznej wg obowi¹zuj¹cych norm.
ROZDZIA£ III
Przepisy szczegó³owe
§5. Dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
MN ustala siê:
1. Funkcj¹ terenu jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna - wolnostoj¹ca.
2. Zabudowê nale¿y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy
zachowanie nastêpuj¹cych warunków:
a) Dopuszczalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekraczaæ 40% powierzchni dzia³ki.
b) Minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego
- 40% powierzchni ca³kowitej dzia³ki.
c) Ustala siê obowi¹zuj¹c¹ liniê zabudowy - 6 m od
granicy (frontu) dzia³ki, zgodnie z rysunkiem planu za³¹cznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwa³y. Obowi¹zuj¹ca linia zabudowy dotyczy podstawowego zarysu
budynku. Dopuszcza siê wzniesienie kolumien przedsionku (zadaszenia) budynku pomiêdzy lini¹ zabudowy, a lini¹ regulacyjn¹ drogi o funkcji dojazdowej.
d) Wysokoæ budynku mieszkalnego - II kondygnacje
w tym poddasze u¿ytkowe.
Ewentualne podpiwniczenie na podstawie badañ geotechnicznych potwierdzaj¹cych mo¿liwoæ jego prawid³owego
wykonania.
e) Poziom parteru na wysokoci 0,40 - 0,70 cm od powierzchni terenu.
f) Dopuszcza siê lokalizacjê zabudowy gospodarczo gara¿owej w formie wolnostoj¹cej, w tylnej czêci
dzia³ki. Wzglêdnie w formie kubatury zintegrowanej
z budynkiem mieszkalnym wielkoci do 50 m2.
g) Wysokoæ budynków gara¿owo-gospodarczych do 4,0
m. Dopuszcza siê I kondygnacjê.
h) Zarówno dla budynków mieszkalnych jak i gara¿owogospodarczych ustala siê wy³¹cznie dachy pochy³e,
wielospadowe o symetrycznym k¹cie nachylenia po³aci 30° - 45°. Pokrycie dachów pochy³ych dachówk¹, lub
materia³ami dachówkopodobnymi.
i)

Architektura budynków winna nawi¹zywaæ do architektury regionalnej Wielkopolskiej oraz lokalnych tradycji budowlanych,

j)

Nale¿y zachowaæ jednolity a¿urowy charakter ogrodzeñ frontowych o wysokoci redniej, dla nachylenia
terenu, do 1,50 m. Zakazuje siê stosowania ogrodzeñ
z prefabrykowanych elementów betonowych,
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k) Dla kolorystyki budynków - zabrania siê stosowania na
dominuj¹cych powierzchniach elewacji kolorów ciemnych i jaskrawych, zaleca siê kolory jasne i pastelowe
zharmonizowane z kolorem widocznych z poziomu
terenu po³aci dachowych.
3. Zapewnia siê prawo do realizacji obiektów ma³ej architektury.
4. Nie dopuszcza siê do dalszego podzia³u dzia³ki.
§6. W zakresie komunikacji ustala siê obs³ugê dzia³ki
z istniej¹cej drogi o funkcji dojazdowej.
§7. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki wykonania uzbrojenia
dla ca³ego obszaru w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej powi¹zan¹ z istniej¹cym systemem gminnym:
1. W zakresie zaopatrzenia w wodê - docelowo przewiduje
siê doprowadzenie do dzia³ki gminnej sieci wodoci¹gowej. Dopuszcza siê budowê w³asnego ujêcia wody do
obs³ugi dzia³ki nr geod. 31/12 w Kobylnicy.
2. Kanalizacja sanitarna - cieki bytowe docelowo odprowadziæ do sieci kanalizacji sanitarnej. Do czasu realizacji
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê odprowadzanie cieków do zbiorników bezodp³ywowych o gwarantowanej
szczelnoci z atestem, z zapewnieniem ich usuwania
i oczyszczania zgodnie z przepisami szczegó³owymi.
3. Kanalizacja deszczowa - wody deszczowe odprowadziæ
docelowo do gminnej kanalizacji deszczowej po jej rozbudowie. Tymczasowo wody deszczowe nale¿y zagospodarowaæ we w³asnym zakresie (w obrêbie w³asnej dzia³ki),
nie naruszaj¹c interesu osób trzecich.
4. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - doprowadzenie energii elektrycznej poprzez budowê sieci energetycznej niskiego napiêcia i pod³¹czenie jej do istniej¹cej sieci energetycznej w ulicy Poznañskiej. Dostarczanie energii elektrycznej odbywaæ siê bêdzie, na podstawie warunków
technicznych uzyskanych z w³aciwego zak³adu energetycznego po podpisaniu umowy przy³¹czeniowej.
5. Sieæ telefoniczna - docelowo podziemna, skablowana.
6. Gazoci¹g - docelowo pod³¹czenie do gminnego systemu
po jego rozbudowie.
7. Do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie wy³¹cznie
paliw ekologicznych.
8. Podstawê realizacji uzbrojenia technicznego stanowiæ bêd¹
szczegó³owe projekty bran¿owe.
9. Gromadzenie odpadów w pojemnikach zlokalizowanych
na terenie w³asnej posesji.
Odprowadzenie odpadów sta³ych - zgodnie z systemem
gospodarki odpadowej gminy.
10. Zakazuje siê pod³¹czenia obiektów do istniej¹cych sieci
infrastruktury technicznej bez uzgodnienia z dysponentem
sieci.
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ROZDZIA£ IV
Przepisy koñcowe
§8. Na podstawie art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. z 1999 r. Nr 1 poz. 943 z póniejszymi zmianami) dla
terenów o nowych funkcjach, wyznaczonych w zmianie planu
ustala siê 30% stawkê s³u¿¹c¹ naliczaniu jednorazowej op³aty
z tytu³u wzrostu wartoci nieruchomoci.
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§9. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Swarzêdz.
§10. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
() Bo¿ena Szyd³owska
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/302/2005
Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 30 marca 2005 r.
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2613
UCHWA£A Nr XXXVII/321/2005 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Suchy Las
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zmianami) oraz
art. 21 ust. 1 pkt 2, ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz.
266) Rada Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. 1. Przepisy poni¿sze reguluj¹ zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Suchy Las, zwanej dalej gmin¹ i uchwalone s¹ na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266) zwanej dalej
ustaw¹.
2. Wynajmuj¹cym lokale, o których mowa w ust. 1 jest
gmina, lub podmiot przez ni¹ upowa¿niony, a uprawnionymi
najemcami, osoby spe³niaj¹ce kryteria okrelone w niniejszej
uchwale.
3. Nie zawiera siê umów najmu lokalu z mieszkaniowego
zasobu gminy z osobami posiadaj¹cymi tytu³ prawny do
lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, jego czêci lub
wspó³w³asnoci lokalu albo domu.
§2. 1. Mieszkaniowy zasób gminy tworz¹ lokale mieszkalne stanowi¹ce w³asnoæ gminy, komunalnych osób prawnych, spó³ek prawa handlowego utworzonych z udzia³em
gminy, z wyj¹tkiem towarzystw budownictwa spo³ecznego,
b¹d pozostaj¹ce w samoistnym posiadaniu tych podmiotów,
wynajmowane od innych w³acicieli celem oddania ich
w podnajem osobom, których gospodarstwa domowe osi¹gaj¹ niski dochód.
2. Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy nale¿y do Wójta Gminy Suchy Las, zwanego dalej Wójtem.
§3. 1. W ramach mieszkaniowego zasobu gminy wydziela
siê nastêpuj¹ce lokale:
a) lokale mieszkaniowe wynajmowane na czas nieoznaczony,
b) lokale socjalne wynajmowane na czas oznaczony,
c) lokale zamienne.
2. Na zasadach okrelonych odrêbnymi przepisami
z uwzglêdnieniem ustawy, oddaje siê w najem lokale mieszkalne nauczycielom szkó³, prowadzonych przez gminê.
§4. 1. Ilekroæ w niniejszych zasadach jest mowa o:

a) trudnej sytuacji materialnej, nale¿y przez to rozumieæ
sytuacjê osób tworz¹cych gospodarstwo domowe, w którym dochód na jedn¹ osobê nie przekracza kryterium
dochodowego, uprawniaj¹cego do dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001
r. o dodatkach mieszkaniowych (D.U. Nr 71 poz. 734
z pón. zmianami),
b) osobie lub rodzinie nie maj¹cej zaspokojonych potrzeb
mieszkaniowych, nale¿y przez to rozumieæ osobê lub
rodzinê nie maj¹c¹ tytu³u prawnego do innego lokalu
mieszkalnego i zamieszkuj¹c¹ w warunkach, gdzie na
jednego cz³onka gospodarstwa domowego przypada mniej
ni¿ 5 m2 powierzchni, pokoi lub lokalu, który nie spe³nia
wymogów pomieszczeñ przeznaczonych na sta³y pobyt
³udzi, w rozumieniu odrêbnych przepisów, a w stosunku
do gospodarstwa jednoosobowego 10 m2.
c) dochodzie, rozumie siê dochód zdefiniowany w ustawie,
o której mowa w pkt a.
2. Dowody o dochodach, wnioskodawcy sk³adaj¹ na zasadach okrelonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych.
3. Najemcom, o których mowa w ust. 1 pkt. a) przys³uguje do 50% obni¿ka, o ile ich dochody nie przekraczaj¹ 50%
kryterium dochodowego.
§5. 1. Wójt mo¿e zleciæ zarz¹dzanie mieszkaniowym zasobem gminy podmiotom, wybranym w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wójt mo¿e
udzieliæ zarz¹dcy pe³nomocnictwa do wykonywania czynnoci przypisanych wynajmuj¹cemu, z wy³¹czeniem prawa
wskazywania osób do zawarcia umów najmu.
ROZDZIA£ II
Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
§6. 1. Mieszkaniowy zasób gminy przeznaczony jest na
zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych rodzin lub osób, mieszkaj¹cych na terenie gminy przez okres co najmniej 5 lat
poprzedzaj¹cych z³o¿enie wniosku o zawarcie umowy najmu,
spe³niaj¹cych warunki okrelone niniejsz¹ uchwa³¹.
2. O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego lub
lokalu socjalnego mog¹ ubiegaæ siê osoby nie maj¹ce zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znajduj¹ce siê w trudnej
sytuacji materialnej.
3. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Wójt, po
zasiêgniêciu opinii Spo³ecznej Komisji Mieszkaniowej, zwanej
dalej Komisj¹ mo¿e zawrzeæ umowê najmu z innym najemc¹, ni¿ to okrelono w ust. 2.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2613

— 9886 —

ROZDZIA£ III
Tryb rozpatrywania i za³atwiania
wniosków o najem lokali mieszkalnych.
§7. 1. Tryb rozpatrywania i za³atwiania wniosków o najem lokali podlega kontroli spo³ecznej.
2. Kontrolê o której mowa w ust. 1 wykonuje Komisja,
powo³ywana przez Wójta.
3. W sk³ad Komisji wchodzi:
- 2 przedstawicieli sporód osób wskazanych przez zarz¹dców,
- 2 pracownik Urzêdu Gminy,
- 1 pracownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w Suchym
Lesie.
4. Nawi¹zanie stosunku najmu nastêpuje na podstawie
umowy najmu lokalu mieszkalnego, sporz¹dzonej w formie
pisemnej.
5. Zawarcie umowy najmu poprzedza z³o¿enie przez
uprawnionego wniosku do Wójta lub do zarz¹dcy nieruchomoci, o najem lokalu mieszkalnego albo adaptacjê, o której
mowa w §14 niniejszej uchwa³y.
6. Wskazanie osoby do zawarcia umowy najmu, o której
mowa w ust. 2, poprzedzone jest zasiêgniêciem opinii Komisji.
§8. 1. Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o zawarcie umowy najmu jest jawne.
2. Tworzy siê roczny wykaz osób zakwalifikowanych do
przydzia³u lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych. Wykaz
ten jest jawny, a osoby sk³adaj¹ce wniosek o zawarcie z nimi
umów wyra¿aj¹ zgodê na ujawnienie - w niezbêdnym zakresie
ich danych osobowych.
3. Lista wolnych lokali mieszkalnych i socjalnych oraz
zamiennych jest podawana do publicznej wiadomoci.
4. Wykaz, o którym mowa w ust. 2, sporz¹dza siê
i og³asza w sposób zwyczajowo przyjêty do dnia 30 kwietnia
ka¿dego roku kalendarzowego.
5. Zawarcie umowy nie mo¿e nast¹piæ w terminie krótszym ni¿ 14 dni, po og³oszeniu o sporz¹dzeniu listy.
7. Zawarcie umowy o najem lokalu mieszkalnego
uwarunkowane jest wp³aceniem przez najemcê, przed podpisaniem umowy, kaucji w wysokoci szeciomiesiêcznego
czynszu.
ROZDZIA£ IV
Kryteria wyboru osób ubiegaj¹cych siê
o najem lokali mieszkalnych w pierwszej kolejnoci.
§9. Lokale mieszkaniowego zasobu Gminy wynajmuje siê
w kolejnoci osobom które:

a) utraci³y mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy
lub innego zdarzenia losowego, powsta³ego z przyczyn
wywo³anych si³¹ wy¿sz¹, gdy sytuacja materialna zainteresowanego nie pozwala na wynajêcie mieszkania na
wolnym rynku,
b) opuci³y dom dziecka, rodzinny dom dziecka, placówkê
opiekuñczo - wychowawcz¹, rodzinê zastêpcz¹ w wyniku
osi¹gniêcia pe³noletnoci, a przedtem zamieszkiwa³y na
terenie Gminy,
c) zamieszkuj¹ w pomieszczeniach, które nie s¹ przeznaczone na pobyt ludzi,
d) pozostaj¹ w trudniejszych warunkach mieszkaniowych od
pozosta³ych osób ubiegaj¹cych siê o lokal mieszkalny.
§10. Pierwszeñstwo do zawarcia umowy najmu lokalu
socjalnego przys³uguje:
a) osobom, które z tytu³u wyroku s¹dowego s¹ uprawnione
do otrzymania lokalu socjalnego,
b) z uwagi na trudn¹ sytuacjê materialn¹ i warunki zamieszkiwania.
§11. Osoba, która otrzyma³a propozycjê zawarcia umowy
najmu lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy,
mo¿e jeden raz odmówiæ jego przyjêcia. Druga odmowa
powoduje wykrelenie z rejestru oczekuj¹cych na mieszkanie
z mieszkaniowego zasobu gminy.
ROZDZIA£ V
Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy
§12. 1. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy - nie bêd¹cy najemcami lokali socjalnych,
mog¹ dokonywaæ zamiany zajmowanych lokali z najemcami
lokali zajmowanych w innych zasobach. Zamiana wymaga
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody wynajmuj¹cego.
2. Wynajmuj¹cy odmówi zgody na dokonanie zamiany
w przypadku gdy:
a) którakolwiek z osób ubiegaj¹cych siê o zamianê nie posiada tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu,
b) którakolwiek z osób ubiegaj¹cych siê o zamianê zalega
z zap³at¹ nale¿noci czynszowych.
3. Najemca, który ma obj¹æ w drodze zamiany lokal
z mieszkaniowego zasobu gminy, musi spe³niaæ wymogi
okrelone niniejsz¹ uchwa³¹.
ROZDZIA£ VI
Zwiêkszanie mieszkaniowego zasobu gminy
Suchy Las poprzez adaptacjê lokali
niemieszkalnych na lokale mieszkalne.
§13. 1. Mieszkaniowy zasób Gminy Suchy Las, mo¿e
zostaæ powiêkszony, poprzez dokonywanie przez osoby fi-
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zyczne (na w³asny koszt) adaptacji strychów, suszarni, pralni
i innych pomieszczeñ nie wchodz¹cych sk³ad ju¿ istniej¹cych
lokali mieszkalnych lub u¿ytkowych, usytuowanych w obiektach stanowi¹cych w³asnoæ gminy Suchy Las, w celu wybudowania lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.
2. Adaptacja o której mowa w ust. 1 polega na przebudowie, odbudowie pomieszczeñ niemieszkalnych w obiektach
budowlanych lub kapitalnym remoncie lokali mieszkalnych.
§14. 1. Obiekty przeznaczone do adaptacji wskazuje Wójt,
po uprzednim, z³o¿eniu propozycji przez zainteresowanego
najemcê.
2. Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali sporz¹dza siê dokumentacjê oraz uzyskuje decyzjê wynikaj¹c¹
z przepisów prawa budowlanego.
3. Za³atwianie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy
o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznaczeniem na adaptacjê, musi byæ poprzedzone z³o¿eniem wniosku
zainteresowanego.
4. W umowie powinny byæ okrelone w szczególnoci
warunki udostêpnienia obiektu budowlanego lokalu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki inwestora i zarz¹dcy oraz
rozliczenia z tym zwi¹zane.
5. Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym
odbiorze lokalu, z najemc¹, z którym zawarto umowê na
udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu zawiera siê
umowê najmu lokalu mieszkalnego.

ROZDZIA£ VII
Zasady postêpowania w stosunku do osób, które
pozosta³y w lokalu opuszczonym przez najemcê lub w
lokalu, w najem którego nie wst¹pi³y po mierci najemcy
§15. 1. Wynajmuj¹cy zawiera umowê najmu lokalu, stanowi¹cego w³asnoæ gminy z pe³noletnimi zstêpnymi albo
z rodzicami najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu lub mierci g³ównego najemcy, pod warunkiem, ¿e
osoby te stale zamieszkiwa³y z g³ównym najemc¹ w tym
lokalu, przez okres co najmniej 5 lat, poprzedzaj¹cych opuszczenie lokalu przez tego najemcê.
2. Z ma³¿onkiem najemcy, który opuci³ lokal zawarcie
umowy nastêpuje w przypadku prawomocnie orzeczonej
separacji albo rozwodu z najemc¹.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§17. Oddawanie w najem lokali mieszkalnych o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80 m2 nastêpuje w drodze publicznego przetargu nieograniczonego w celu uzyskania maksymalnej stawki czynszu od 1 m 2 powierzchni u¿ytkowej.
§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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2614
UCHWA£A Nr XXXVII/324/2005 RADY GMINY SUCHY LAS
z dnia 21 kwietnia 2005 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr L/480/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie okrelenia
zasad gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ Gminy Suchy Las z póniejszymi zmianami
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.) w zwi¹zku z art. 11, art. 13, art. 14, art. 16,
art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 2, art. 43 ust. 6, art. 67, art. 68 ust.
1 i 3, art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i 4 oraz art.
86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (D.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) Rada Gminy
Suchy Las uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale nr L/480/2001 Rady Gminy Suchy Las
z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie: okrelenia zasad
gospodarowania nieruchomociami stanowi¹cymi w³asnoæ
Gminy Suchy Las (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z dnia 6.02.
2002 r. nr 17, poz. 603) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) w §1 pkt 2, w §3 ust. 1 do ust, 5, w §4 ust. 1 i ust. 2,
w §5 ust. 1, w §11 ust. 1, w §12 ust. 1, w §16 wyrazy
Zarz¹d Gminy lub Zarz¹d zastêpuje siê wyrazami Wójt
Gminy Suchy Las lub Wójt,
2) dodaje siê w §4 ust. 2 pkt 1a w brzmieniu: pkt 1a znosiæ
wspó³w³asnoæ nieruchomoci w drodze sprzeda¿y samodzielnego lokalu oraz czêci nieruchomoci,

1) 90% - od ceny lokalu mieszkalnego wraz z czêciami
do niego przynale¿nymi, w przypadku jednorazowej
zap³aty ceny przed aktem notarialnym zawartym do
dnia 31 grudnia 2006 r. i 60% od ceny przynale¿nego
gruntu, dla lokali znajduj¹cych siê w ni¿ej wymienionych budynkach komunalnych:
-

Ziel¹tkowo ul. Dworcowa 2,

-

Golêczewo ul. Tysi¹clecia 13,

-

Z³otniki ul. S³oneczna 25,

-

Z³otniki ul. S³oneczna 27

-

Z³otniki ul. Paw³owicka 2,

-

Suchy Las ul. Forteczna 1,

-

Suchy Las ul. M³odzie¿owa 3,

2) 60% - od ceny lokalu mieszkalnego wraz z czêciami
do niego przynale¿nymi i 60% od ceny przynale¿nego
gruntu, dla lokali znajduj¹cych siê w ni¿ej wymienionych budynkach komunalnych:
-

Suchy Las ul. Poziomkowa 39,

-

Chludowo ul. Szkolna 5  Dom Nauczyciela,

3) dodaje siê w §7a ust. 4 w brzmieniu: ust. 4. Przy zniesieniu wspó³w³asnoci nieruchomoci w drodze sprzeda¿y
samodzielnego lokalu oraz udzia³ów w nieruchomoci
maj¹ zastosowanie przepisy ust. 2 i ust. 3,

3) Zasady, o których mowa w pkt 2, maj¹ zastosowanie
od 1 stycznia 2007 r. dla lokali wymienionych w pkt 1

4) w §12 ust. 1 uzupe³nia siê o wyrazy: z zastrze¿eniem ust.
1 a,

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

5) w §12 po ust. 1 dodaje siê ust. 1a w brzmieniu: ust. 1a.
Okrelony w ust. 1 okres trwania dzier¿awy, najmu lub
u¿yczenia nie dotyczy lokali mieszkalnych,

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

6) w §15 ust. 4 otrzymuje brzmienie: ust. 4. Ustala siê
bonifikaty:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las
() mgr Gra¿yna G³owacka
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2615
UCHWA£A Nr XXVIII/452/2005 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie ustalenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Golinie
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Ustala siê dla publicznej Szko³y Podstawowej w Golinie, ul. Jarociñska 32, 63-200 Jarocin, obwód obejmuj¹cy
miejscowoci: Golina, Stefanów, Potarzyca, Roszków, D¹browa, Siedlemin.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Jarocina.
§3. Traci moc uchwa³a Nr VII/108/2003 Rady Miejskiej
w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie ustalenia

obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Roszkowie (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 113, poz.
2082 z dnia 30 czerwca 2003 r.) i uchwa³a Nr IX/104/99 Rady
Miejskiej w Jarocinie z dnia 12 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Golinie
(Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr 38,
poz. 773 z dnia 14 czerwca 1999 r.).
§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
w terminie 14 dni od dnia og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Jarocinie
() Stanis³aw Martuzalski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2616

— 9890 —

2616
UCHWA£A Nr XXVIII/455/2005 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE
z dnia 26 kwietnia 2005 r.
w sprawie okrelenia wzorów formularzy obowi¹zuj¹cych w zakresie
podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku lenego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 9,
poz. 84 z póniejszymi zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia
15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U.
z 1993 roku Nr 94, poz. 431 z póniejszymi zmianami) oraz art.
6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika 2002 roku o podatku
lenym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z póniejszymi zmianami.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Okrela siê na terenie Gminy Jarocin wzory formularzy maj¹cych zastosowanie w podatku od nieruchomoci,
podatku rolnym i podatku lenym:
1. DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomoci - za³¹cznik
nr 1.
2. DR-1 Deklaracja na podatek rolny - za³¹cznik nr 2.
3. DL-1 Deklaracja na podatek leny - za³¹cznik nr 3.
4. IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomoci za³¹cznik nr 4.
5. IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego - za³¹cznik
nr 5.
6. IL-1 Informacja w sprawie podatku lenego - za³¹cznik
nr 6.
7. ZN-1/A Dane o nieruchomociach - za³¹cznik nr 7.
8. ZR-1/A Dane o nieruchomociach rolnych - za³¹cznik nr 8.

9. ZL-1/A Dane o nieruchomociach lenych - za³¹cznik nr 9.
10. ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od
nieruchomoci - za³. nr 10.
11. ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych
w podatku rolnym - za³. nr 11.
12. ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku
lenym - za³¹cznik nr 12.
13. ZN-1/C Dane o podatnikach podatku od nieruchomoci za³¹cznik nr 13.
14. ZR-1/C Dane o podatnikach podatku rolnego - za³¹cznik
nr 14.
15. ZL-1/C Dane o podatnikach podatku lenego - za³¹cznik
nr 15.
§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Jarocina.
§3. Traci moc uchwa³a Nr II/15/2002 Rady Miejskiej Jarocina z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia wzorów
formularzy, w których zawarte s¹ dane dotycz¹ce podmiotu
i przedmiotu opodatkowania niezbêdne do wymiaru i poboru
podatków od nieruchomoci, rolnego i lenego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Jarocinie
() Stanis³aw Martuzalski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9891 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9892 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9893 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9894 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9895 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9896 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9897 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9898 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9899 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9900 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9904 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9906 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9907 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9908 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9909 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9910 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9914 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9915 —
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9916 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9917 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9918 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91
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Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9920 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9921 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9922 —

Poz. 2616

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2617

— 9923 —

2617
UCHWA£A Nr XL/452/2005 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie przyjêcia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów
Na podstawie art. 90f ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 r.
o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781) uchwala siê: Regulamin
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy Kórnik
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. Regulamin okrela:
1) sposób ustalania wysokoci stypendium szkolnego,
2) formy stypendium szkolnego,
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego,
4) tryb i sposób udzielania zasi³ku szkolnego.
§2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne i zasi³ki szkolne s¹ przyznawane
zamieszka³ym na terenie Gminy Kórnik uczniom szkó³ wymienionych w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy o systemie owiaty.
§3. Osobami uprawnionymi do otrzymania stypendium
s¹ osoby spe³niaj¹ce warunki okrelone w art. 90d ust. 1 i 7
ustawy o systemie owiaty.
II WYSOKOÆ I FORMY STYPENDIUM SZKOLNEGO
§4. Wysokoæ stypendium szkolnego w danym roku szkolnym ustala siê w wysokoci 80% kwoty o której mowa w art.
6 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255, z pón.
zm.).
§5. Wysokoæ stypendium szkolnego realizowanego
w okresach innych ni¿ miesiêczne lub jednorazowo, ustala siê
przy odpowiednim zastosowaniu §4.
§6. Wysokoæ stypendium szkolnego o jakim mowa w §5
nie mo¿e w danym roku szkolnym przekroczyæ wysokoci
okrelonej w art. 90d ust. 13.
§7. Stypendium szkolne mo¿e byæ udzielane w formie:
1) ca³kowitego lub czêciowego pokrycia kosztów udzia³u
w zajêciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach
planu nauczania, a tak¿e udzia³u w zajêciach edukacyjnych
realizowanych poza szko³¹,
2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym
w szczególnoci zakupu podrêczników i innych pomocy
naukowych,
3) pokrycia kosztów zwi¹zanych z pobieraniem nauki poza
miejscem zamieszkania uczniom szkó³ ponadgimnazjalnych oraz s³uchaczom kolegiów,

4) wiadczenia pieniê¿nego, je¿eli Burmistrz uzna, ¿e udzielenie stypendium w formach o których mowa w pkt 1 i 2,
a w przypadku s³uchaczy kolegiów o których mowa w pkt
3, nie jest celowe.
III TRYB I SPOSÓB UDZIELANIA
STYPENDIUM SZKOLNEGO
§8. 1. Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sk³ada
siê w Biurze Obs³ugi Mieszkañca Urzêdu Miejskiego w Kórniku terminach okrelonych w art. 90n ust. 6 ustawy
o systemie owiaty, a w uzasadnionych przypadkach po
up³ywie terminu.
2. Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi za³¹cznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
§9. 1. Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy
materialnej o charakterze socjalnym Burmistrz powo³uje komisjê stypendialn¹ której zadaniem jest:
- weryfikacja dokumentów, na podstawie których jest przyznawana pomoc socjalna,
- negatywne opiniowanie wniosków nie zas³uguj¹cych na
pozytywne za³atwienie,
- rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym pomoc socjalna ma byæ przyznana z urzêdu.
2. Posiedzenia Komisji odbywaj¹ siê w miarê potrzeb.
3. Z posiedzenia Komisji sporz¹dza siê protokó³.
§10. 1. Stypendium szkolne w formie przewidzianej w §7
pkt 1, jest realizowane poprzez zap³atê nale¿noci za udzia³
ucznia w zajêciach edukacyjnych przelewem na rachunek
bankowy podmiotu prowadz¹cego te zajêcia.
2. Stypendium szkolne w formie rzeczowej, przewidzianej w §7 pkt 2, jest udzielane poprzez dostarczenie uczniowi
podrêczników i pomocy naukowych za porednictwem szko³y
lub refundacjê poniesionych kosztów zakupu.
3. Stypendium szkolne przewidziane w §7 pkt 3 jest
udzielane poprzez zwrot kosztów biletów miesiêcznych na
dojazdy do szko³y po³o¿onej poza miejscem zamieszkania
ucznia albo poprzez dofinansowanie kosztów zamieszkania
w miejscowoci po³o¿enia szko³y.
4. Stypendium szkolne przewidziane w §7 pkt 4 jest
wyp³acane z góry do 10 dnia roboczego miesi¹ca za który
przys³uguje, w formie gotówkowej za zgod¹ wnioskodawcy
lub przelewem na rachunek oszczêdnociowo - rozliczeniowy.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2617

— 9924 —

IV TRYB, SPOSÓB I WYSOKOÆ
UDZIELANIA ZASI£KU SZKOLNEGO
§11. Na zasi³ki szkolne dla uczniów przeznacza siê 5%
dotacji celowej otrzymanej przez Gminê Kórnik w trybie art.
90r. ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
§12. Zdarzeniami losowymi uzasadniaj¹cymi przyznanie
zasi³ku szkolnego na cele edukacyjne s¹:
- mieræ rodzica ucznia,
- po¿ar domu, mieszkania,
- inne zdarzenia.
§13. 1. Komisja stypendialna przedstawia Burmistrzowi
propozycje dotycz¹ce formy w jakiej mo¿e byæ przyznany
zasi³ek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasi³ku szkolnego.

2. Do przyznania zasi³ku szkolnego stosuje siê odpowiednio §8 i §9 niniejszego regulaminu.
3. Zasi³ek szkolny przyznaje siê oceniaj¹c sytuacjê materialn¹ ucznia indywidualnie.
§14. Wysokoæ zasi³ku szkolnego ustala siê zgodnie z art.
90e ust. 3 ustawy o systemie owiaty.
V POSTANOWIENIA KOÑCOWE
§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Maciej Marciniak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9925 —

Poz. 2617

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XL/452/2005
Rady Miejskiej w Kórniku
z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9926 —

Poz. 2617

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9927 —

Poz. 2617

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9928 —

Poz. 2617

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2618, 2619

— 9929 —

2618
UCHWA£A Nr XXIV/260/2005 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 27 kwietnia 2005 r.
w sprawie upowa¿nienia dyrektora Zespo³u Ekonomiczno  Administracyjnego Szkó³
w Stêszewie do za³atwiania spraw z zakresu przyznawania, ustalania wysokoci
i wyp³acania wiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r., zm.: 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) Rada Miejska Gminy Stêszew uchwala co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

§1. Upowa¿nia siê dyrektora Zespo³u Ekonomiczno  Administracyjnego Szkó³ w Stêszewie do za³atwiania spraw
z zakresu przyznawania, ustalania wysokoci i wyp³acania
wiadczeñ pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów to jest zadañ okrelonych w rozdziale 8a ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Stêszew
() in¿. Miros³aw Potrawiak

2619
UCHWA£A Nr XXX/496/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia nr 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ulicy Skibowej w Kaliszu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Pozbawia siê z dniem 1 stycznia 2006 r. kategorii drogi
gminnej ul. Skibow¹ oznaczon¹ jako dzia³ka nr 17 obrêb 105
i dzia³ka nr 6 obrêb 106.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9930 —

Poz. 2619

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/496/2005
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2620

— 9931 —

2620
UCHWA£A Nr XXX/497/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej ulicy Mylnej w Kaliszu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Pozbawia siê z dniem 1 stycznia 2006 r. kategorii drogi
gminnej ul. Myln¹ oznaczon¹ jako dzia³ki nr 85/4 i 85/5 obrêb
038.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9932 —

Poz. 2620

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/497/2005
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2621

— 9933 —

2621
UCHWA£A Nr XXX/498/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zaliczenia nowego ci¹gu komunikacyjnego prowadz¹cego
od ul. Wyspiañskiego do stacji meteorologicznej na osiedlu Majków do kategorii dróg gminnych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z pón. zm.) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Zalicza siê z dniem 1 stycznia 2006 r. do kategorii dróg
gminnych nowy ci¹g komunikacyjny prowadz¹cy od ul. Wyspiañskiego do stacji meteorologicznej na osiedlu Majków.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9934 —

Poz. 2621

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/498/2005
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2622, 2623

— 9935 —

2622
UCHWA£A Nr XXX/505/05 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zaliczenia ulicy Majkowskiej na odcinku od
Al. Wojska Polskiego do ul. Stanczukowskiego do kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 91 i art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.)
i art. 6a ust. 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pón. zm.) uchwala siê
co nastêpuje:
§1. Zalicza siê z dniem 1 stycznia 2006 r. do kategorii dróg
powiatowych, ulicê Majkowsk¹ w Kaliszu na odcinku od Al.
Wojska Polskiego do ul. Stanczukowskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego po uprzednim wejciu w ¿ycie rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii
dróg krajowych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek

2623
UCHWA£A Nr XXX/507/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zaliczenia Al. Wojska Polskiego na odcinku od
ul. Stawiszyñskiej do ul. Podmiejskiej do kategorii dróg powiatowych
Na podstawie art. 12 pkt 11 w zwi¹zku z art. 91 i art. 92
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z pón. zm.)
i art. 6a ust. 2 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 z pón. zm.) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Zalicza siê z dniem 1 stycznia 2006 r. do kategorii dróg
powiatowych, Al. Wojska Polskiego w Kaliszu na odcinku od
ul. Stawiszyñskiej do ul. Podmiejskiej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego po uprzednim wejciu w ¿ycie rozporz¹dzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie pozbawienia dróg kategorii
dróg krajowych.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek
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2624
UCHWA£A Nr XXX/510/2005 RADY MIEJSKIEJ KALISZA
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie nadania nazwy nowej ulicy publicznej na terenie miasta Kalisza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Nadaje siê drodze bêd¹cej w ci¹gu komunikacyjnym
Trasy Stanczukowskiego, biegn¹cej w kierunku pó³nocnym
od skrzy¿owania z ul. Poznañsk¹ do ul. Cypriana Godebskiego
nazwê ul. Józefa Pi³sudskiego. Przebieg ulicy przedstawiony
jest na mapie stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi
Miasta Kalisza.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Kalisza
() Zbigniew W³odarek
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/510/2005
Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
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2625
UCHWA£A Nr XXV/357/2005 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WLKP.
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Koszuty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) Rada
Miejska w rodzie Wlkp., uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Koszuty, obejmuj¹cy ustalenia zawarte
w §3. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y s¹:
1) rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y, przedstawiony na 3 planszach:
-

Nr 1, pt.: Koszuty - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w skali 1:5000, obejmuj¹cej obszar ca³ego obrêbu geodezyjnego,

-

Nr 2, pt.: Koszuty - Wie, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w skali 1: 2000, obejmuj¹cej
tereny obecnego i projektowanego zainwestowania
wsi,

-

Nr 3, pt.: Koszuty - Huby, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w skali 1: 2000, obejmuj¹cej tereny obecnego i projektowanego zainwestowania przysió³ka,

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu
planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y,
3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji inwestycji z zakresu
infrastruktury oraz zasadach ich finansowania, stanowi¹ce
za³¹cznik nr 3 do niniejszej uchwa³y.
2. Plan obejmuje teren obrêbu geodezyjnego Koszuty
o powierzchni 645,51 ha.
§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej - nale¿y przez to
rozumieæ dzia³alnoæ nie koliduj¹c¹ z funkcj¹ mieszkaln¹
na danej dzia³ce oraz na dzia³kach s¹siednich, a wiêc: nie
powoduj¹c¹ ha³asu, zapachów, zwiêkszonego zapotrzebowania na miejsca postojowe itp.;
2) linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ frontowej, dominuj¹cej ciany budynku od granicy dzia³ki
z drog¹ publiczn¹; nie dotyczy ona takich elementów
budynków jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, werandy,
tarasy lub schody zewnêtrzne, z zastrze¿eniem, ¿e nie
zostan¹ zaadaptowane jako pomieszczenia przeznaczone
na cele mieszkalne;
3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ najmniejsz¹ odleg³oæ, w jakiej nale¿y sytuowaæ
zabudowê;

4) dachu stromym - nale¿y przez to rozumieæ dach o nachyleniu po³aci dachowych powy¿ej 18°.
§3. USTALENIA OGÓLNE
1. Przedmiotem ustaleñ planu s¹ tereny: zabudowy mieszkaniowej, us³ug, dzia³alnoci gospodarczej, komunikacji, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, zieleni i u¿ytków rolnych oraz
zasady uzbrojenia.
2. Utrzymuje siê bez zmian ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonych
Uchwa³ami Rady Miejskiej w rodzie Wlkp.:
- Nr V/56/99 z dnia 26 lutego 1999 r. w sprawie: uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³alnoci gospodarczej w Koszulach gmina roda
Wlkp. (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 24 poz.
505),
- Nr X/133/99 z dnia 18 padziernika 1999 r. w sprawie:
uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy roda Wlkp. (Dz.
Urz. Województwa Wielkopolskiego nr 80 poz. 1541),
- Nr XXVII/392/2002 z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego korytarza napowietrznej linii WN 110 kV Nagradowice Kijewo w Gminie roda Wlkp. (Dz. Urz. Województwa
Wielkopolskiego nr 77 poz. 2006), (zasiêg planów okrelony na planszy Nr 1).
3. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
ustaleniami obowi¹zuj¹cymi:
1) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu obowi¹zuj¹ce,
2) linie podzia³u wewnêtrznego - obowi¹zuj¹ce,
3) linie zabudowy.
4. Postulowane linie rozgraniczaj¹ce:
1) wystêpuj¹ce przy drogach - mog¹ byæ przesuniête wy³¹cznie w kierunku poszerzenia tych dróg,
2) tylne i boczne przy pozosta³ych terenach nie mog¹ zwiêkszyæ powierzchni terenu, który obejmuj¹, o wiêcej ni¿ 10%.
5. Postulowane linie wewnêtrznego podzia³u wymagaj¹
zachowania, natomiast dopuszcza siê ich przesuniêcie, które
nie spowoduje zwê¿enia dzia³ek budowlanych poni¿ej 22 m.
6. W zakresie ochrony i kszta³towania rodowiska przyrodniczego ustala siê, co nastêpuje:
1) ochronê dolin Strugi redzkiej i dop³ywu Kana³u Dêbieckiego poprzez wprowadzenie zakazu realizacji urz¹dzeñ
powoduj¹cych zmianê stosunków wodnych w tych dolinach,
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2) obowi¹zek zachowania ca³ej zieleni ródpolnej, przywodnej i - w miarê mo¿liwoci - przydro¿nej,

4) maksymalny poziom parteru od 0,4 m do 1,5 m nad
poziomem terenu;

3) na obszarach u¿ytkowanych rolniczo przestrzeganie wymogów postawionych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej (zbiór zasad, zaleceñ i porad), uznawanym jako obowi¹zuj¹ce normy etycznego postêpowania wzglêdem rodowiska.

5) geometria dachów - wg ustaleñ szczegó³owych;

7. Ochronie konserwatorskiej podlegaj¹:
1) obiekty wpisane do rejestru zabytków Wielkopolskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków:
a) koció³ parafialny p.w. w. Katarzyny i N.S.J.,
b) dwór (obecnie Muzeum Ziemi redzkiej) i oficyna
dworska,
c) 3 wiatraki.
Na w³acicieli i u¿ytkowników tych obiektów ustawa o
zabytkach i opiece nad zabytkami nak³ada obowi¹zek
uzgodnienia z WWKZ wszelkich zmian w zakresie funkcji,
formy, detali architektonicznych, wystroju wnêtrz itp.;
2) pozosta³e obiekty cenne kulturowo ujête w ewidencji
zabytków:
a) domy w Koszutach nr 55, 66 i 67 oraz w Koszutach Hubach nr 1 i 9,
b) dawna folwarczna kunia (obecnie dom nr 26 w Koszutach);
W³acicieli i u¿ytkowników tych obiektów ustawa, o której
mowa w punkcie 1, zobowi¹zuje do zasiêgniêcia opinii
WWKZ w zakresie zmian j.w.;
3) stanowiska archeologiczne:
a) skupione na terenie oznaczonym na rysunku planu
Nr 1,
b) wystêpuj¹ce w rozproszeniu (rys. planu Nr 1 i 2),
których lokalizacja jest orientacyjna i nie oddaje rzeczywistego zasiêgu stanowiska pod ziemi¹.
Podjêcie jakichkolwiek inwestycji zwi¹zanych z pracami
ziemnymi na terenach okrelonych w lit. a i b musi byæ
uzgodnione z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych.
8. Dla istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przed wymagan¹ lini¹ zabudowy od drogi okrelonej
klasy, dopuszcza siê remonty, modernizacjê i rozbudowê (nie
w kierunku drogi), natomiast w przypadku budowy nowego
obiektu nale¿y usytuowaæ go z uwzglêdnieniem nieprzekraczalnej linii zabudowy.
je:

9. W zakresie ³adu przestrzennego ustala siê, co nastêpu-

6) pokrycie dachów stromych - dachówka lub materia³ imituj¹cy dachówkê w kolorach materia³ów naturalnych.
10. W przypadku odpowiednich warunków gruntowo-wodnych dopuszcza siê realizacjê obiektów podpiwniczonych.
11. Na terenach przeznaczonych pod zainwestowanie, na
których znajduje siê sieæ drenarska, nale¿y uwzglêdniæ jej
przebudowê (drena¿e opaskowe wokó³ obiektów), co wymaga szczegó³owego uzgodnienia z Wielkopolskim Zarz¹dem
Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych.
12. Ustala siê, ¿e zieleñ o charakterze izolacyjnym winna
byæ zró¿nicowana pod wzglêdem wysokoci i doboru gatunków, ze znacznym udzia³em rolin zimozielonych, natomiast
pod liniami elektroenergetycznymi, w ramach oznaczonych
na rysunku planu stref ich oddzia³ywania, winna byæ wy³¹cznie zieleñ niska - trawiasta.
je:

13. W zakresie uzbrojenia terenów ustala siê, co nastêpu-

1) zaopatrzenie w wodê - z wodoci¹gów komunalnych wiejskich;
2) odprowadzanie cieków - do istniej¹cych oczyszczalni, dla
których mo¿e zaistnieæ potrzeba rozbudowy;
3) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cych i projektowanych stacji transformatorowych;
4) dla celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie wy³¹cznie paliw proekologicznych;
5) wszelkie przesuniêcia projektowanych urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz lokalizacja nowych, które wynikn¹
z dokumentacji technicznych, po dokonaniu stosownych
uzgodnieñ z w³acicielami gruntów, uznaje siê za zgodne
z nin. planem;
6) wyznacza siê 3 tereny dla sk³adowania segregowanych
odpadów komunalnych, oznaczone na planszach symbolem graficznym.
USTALENIA SZCZEGÓ£OWE
1. Wyznacza siê tereny istniej¹cej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej (siedliskowej), oznaczone
symbolem MN1, w ramach których:
1) dopuszcza siê wydzielenie dodatkowych dzia³ek pod warunkiem, ¿e szerokoæ frontu dzia³ek nowopowsta³ych nie
bêdzie mniejsza ni¿ 22 m;

2) powierzchnia terenów biologicznie czynnych nie mo¿e stanowiæ mniej ni¿ 50% niezabudowanej powierzchni dzia³ki;

2) dopuszcza siê remonty, modernizacjê, rozbudowê i wymianê na nowe obiektów mieszkalnych i gospodarczych;
w przypadku nadbudowy i wymiany budynków ich wysokoæ nie mo¿e przekroczyæ 2 kondygnacji nadziemnych przy dachach p³askich i 3 kondygnacji nadziemnych
(w tym poddasze u¿ytkowe) - przy dachach stromych;

3) wysokoæ jednej kondygnacji mieszkalnej nie mo¿e przekroczyæ 3 m;

3) wprowadza siê obowi¹zek realizacji dachów na budynkach mieszkalnych rozbudowywanych i wymienianych na

1) powierzchnia zabudowy na terenach mieszkaniowych nie
mo¿e przekroczyæ 35% powierzchni dzia³ki;
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nowe wg zasady: je¿eli na budynkach w bezporednim
s¹siedztwie wystêpuj¹ dachy równe (p³askie lub strome)
obiekt musi mieæ dach o takim samym charakterze, natomiast w przypadku dachów ró¿nych winien byæ realizowany dach stromy, nawi¹zuj¹cy charakterem do dachu na
s¹siedniej dzia³ce;
4) dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów gospodarczych:
na dzia³kach jednorodzinnych - usytuowanych przy granicy dwóch s¹siaduj¹cych dzia³ek jako obiekty zespolone bliniacze (po jednym obiekcie na dzia³ce), o powierzchni
zabudowy do 60 m2, na dzia³kach zagrodowych - bez
powierzchniowych ograniczeñ, zgodnie z obowi¹zuj¹cym
prawem;

Poz. 2625

obiekcie na dzia³ce), o powierzchni zabudowy do 60 m2,
parterowych, z p³askim dachem;
3) dopuszcza siê prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
wy³¹cznie w budynku mieszkalnym.
4. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczony symbolem MP1, w ramach
którego:
1) utrzymuje siê istniej¹ce budynki mieszkalne, dopuszcza
siê ich rozbudowê i modernizacjê oraz budowê nowych
obiektów, przy uwzglêdnieniu uwarunkowañ wynikaj¹cych z linii zabudowy ustalonej od drogi ekspresowej;

5) dla istniej¹cych siedlisk tylna linia zabudowy nie obowi¹zuje, ale obiekty inwentarskie mog¹ byæ realizowane
wy³¹cznie po uzgodnieniu ze s³u¿bami sanitarnymi;

2) dopuszcza siê prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej, nie
koliduj¹cej z funkcj¹ mieszkaniow¹, w obiektach istniej¹cych, które mog¹ byæ rozbudowywane, modernizowane
i wymieniane oraz w nowych obiektach;

6) dopuszcza siê prowadzenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej w obiektach mieszkalnych lub gospodarczych.

3) ustala siê charakter obiektów: parterowe z p³askim dachem lub dachem stromym z u¿ytkowym poddaszem;

2. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej na dzia³kach plombowych, oznaczone
symbolem MN2, w ramach których:

4) ustala siê obowi¹zek wprowadzenia od strony drogi ekspresowej pasa zieleni izolacyjnej o szerokoci min. 10 m.

1) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej dopuszcza
siê ³¹czenie s¹siednich dzia³ek i przekroczenie tylnej linii
rozgraniczaj¹cej z zastrze¿eniem dla obiektów inwentarskich - jak w ust. 1 pkt 5;
2) dopuszcza siê realizacjê budynków mieszkalnych: max.
2 kondygnacje nadziemne - w przypadku dachu p³askiego
i 3 kondygnacje nadziemne (w tym poddasze u¿ytkowe) w przypadku dachu stromego;
3) dla obiektów na pojedynczych dzia³kach plombowych
ustala siê zasadê doboru charakteru dachu wg zasady
okrelonej w ust. 1 pkt 3; dla budynków realizowanych
w zespo³ach dzia³ek (2 lub wiêcej) ustala siê dachy strome
o nachyleniu po³aci dachowej 40 - 45° i uk³adzie kalenicy
g³ównej równoleg³ym do frontu dzia³ki;
4) dopuszcza siê na dzia³kach jednorodzinnych realizacjê
parterowych budynków gara¿owo - gospodarczych, usytuowanych przy granicy dwóch s¹siaduj¹cych dzia³ek jako
obiekty zespolone - bliniacze (po jednym obiekcie na
dzia³ce), o powierzchni zabudowy do 60 m2, z dachami
o nachyleniu po³aci dachowej do 30°;
5) dopuszcza siê prowadzenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej w obiektach mieszkalnych i gospodarczych.
3. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej i bliniaczej, oznaczone symbolem
MN3, w ramach których:
1) ustala siê charakter obiektów mieszkalnych: max. 3 kondygnacje nadziemne, w tym stromy dach z poddaszem
u¿ytkowym, o nachyleniu po³aci dachowej 40 - 45°,
z uk³adem kalenicy g³ównej równoleg³ym do frontu
dzia³ki;
2) dopuszcza siê realizacjê obiektów gara¿owo-gospodarczych, usytuowanych przy granicy dwóch s¹siaduj¹cych
dzia³ek jako obiekty zespolone - bliniacze (po jednym

5. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczony symbolem MP2, w ramach
którego:
1) dopuszcza siê realizacjê jednego budynku mieszkalnego
ze stromym dachem, o uk³adzie g³ównej kalenicy równoleg³ym do drogi KDL i max. 3 kondygnacjach nadziemnych, w tym poddasze u¿ytkowe, oraz parterowych obiektów dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej;
2) dzia³alnoæ gospodarcza nie mo¿e kolidowaæ z funkcj¹
mieszkaniow¹;
3) wzd³u¿ granicy z terenem MN1 wprowadza siê pas zieleni
o charakterze izolacyjnym szerokoci min. 5 m;
4) obs³uga komunikacyjna dzia³ki przewidziana jest z drogi
KDL.
6. Wyznacza siê teren zabudowy mieszkaniowej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, oznaczony symbolem MP3, w ramach
którego:
1) utrzymuje siê istniej¹ce budynki o charakterze magazynowym i dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów gospodarczych i inwentarskich, o 1 kondygnacji nadziemnej,
z dachami o nachyleniu po³aci dachowej do 30°;
2) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego z dachem
stromym, o uk³adzie g³ównej kalenicy równoleg³ym do
drogi, max. 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze
u¿ytkowe.
7. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej z zabudow¹ mieszkaniow¹, oznaczony symbolem PM.
1) W przypadku uzyskania zgody na bezporedni zjazd
z drogi ekspresowej dopuszcza siê:
a) realizacjê obiektów zwi¹zanych z obs³ug¹ ruchu ko³owego (stacja paliw, hotel, gastronomia itp.),
b) w³¹czenie do terenu PM drogi gospodarczej KDL biegn¹cej miêdzy tym terenem a drog¹ ekspresow¹ KDS,
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pod warunkiem udostêpnienia pasa dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej, wolnego od zainwestowania kubaturowego;

3) dopuszcza siê realizacjê budynku mieszkalnego, usytuowanego w stosownej odleg³oci od obiektów produkcyjnych;

2) Obiekty nie mog¹ przekraczaæ 3 kondygnacji nadziemnych
plus stromy dach o nachyleniu po³aci dachowej 30° - 45°.

4) ustala siê charakter obiektów: dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej - parterowe z p³askimi dachami, mieszkalnego - z dachem stromym, max. 3 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe.

8. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej, oznaczony symbolem P1, w ramach którego:
1) dopuszcza siê wtórne podzia³y geodezyjne;
2) utrzymuje siê istniej¹c¹ zabudowê z dopuszczeniem
remontów, modernizacji i rozbudowy z wykluczeniem
nadbudowy oraz dopuszcza siê realizacjê nowych obiektów o 1 kondygnacji nadziemnej, z p³askimi dachami;
3) wprowadza siê zakaz lokalizowania budynków mieszkalnych;
4) teren przylegaj¹cy do zajazdu (UG) mo¿e byæ przeznaczony na rozbudowê tego zajazdu (obiekty, zaplecze rekreacyjne itp.).
9. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej, oznaczony symbolem P2, wymagaj¹cy uporz¹dkowania, który
mo¿e stanowiæ siedlisko ³¹cznie z zabudowana s¹siednim
terenie MN1, lub mo¿e byæ przeznaczony pod dzia³alnoæ
pozarolnicz¹, prowadzon¹ w parterowych obiektach z p³askimi dachami, obs³ugiwany komunikacyjnie poprzez dojazd
wydzielony z dzia³ki mieszkaniowej.
10. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej, oznaczony symbolem P3, w ramach którego:
1) nie dopuszcza siê lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;
2) ustala siê max. wysokoæ obiektów - 2 kondygnacje nadziemne;
3) wprowadza siê obowi¹zek urz¹dzenia 10-metrowego pasa
zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej.
11. Wyznacza siê tereny dzia³alnoci gospodarczej, oznaczone symbolem P4, w ramach których:
1) dopuszcza siê podzia³ geodezyjny na dzia³ki o powierzchni
nie mniejszej ni¿ 0,5 ha;
2) obs³uga komunikacyjna przewidziana jest wy³¹cznie
z dróg lokalnych, z wykluczeniem odcinków równoleg³ych
do drogi zbiorczej;
3) wprowadza siê zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej;
4) usta³a siê charakter obiektów: wysokoæ max. 9 m, dachy
p³askie;
5) wzd³u¿ drogi ekspresowej nale¿y wprowadziæ pas zieleni
izolacyjno - os³onowej szerokoci min. 10 m.
12. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej, oznaczony symbolem P5, w ramach którego:
1) nie dopuszcza siê wtórnych podzia³ów geodezyjnych;
2) utrzymuje siê istniej¹c¹ stolarniê z dopuszczeniem: remontów, rozbudowy i zmiany bran¿y;

13. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej, w tym
zwi¹zanej z obs³ug¹ komunikacji samochodowej, oznaczony
symbolem P, KS1, w ramach którego:
1) obowi¹zuje opracowanie dla ca³ego terenu planu zabudowy dzia³ki;
2) dopuszcza siê realizacjê obiektów o max. 3 kondygnacjach
nadziemnych.
14. Wyznacza siê teren dzia³alnoci gospodarczej, w tym
zwi¹zanej z obs³ug¹ komunikacji samochodowej, oznaczony
symbolem P, KS2, dla którego obowi¹zuj¹ ustalenia jak w ust.
13. W przypadku uzyskania przez inwestora zgody na bezporedni wjazd z drogi ekspresowej rozwi¹zanie to uznaje siê za
zgodne z niniejszym planem; teren drogi gospodarczej KDL
miêdzy terenem P, KS2 i drog¹ ekspresow¹ w³¹cza siê
wówczas do przedmiotowej dzia³ki z zastrze¿eniem zabezpieczenia niezainwestowanego pasa dla przeprowadzenia infrastruktury technicznej.
15. Wyznacza siê teren istniej¹cego Muzeum Ziemi redzkiej z parkiem, objêtych ochron¹ konserwatorsk¹, oznaczony
symbolem UK, ZP.
16. Wyznacza siê teren kocio³a parafialnego, objêtego
ochron¹ konserwatorsk¹, oznaczony symbolem UK 1.
17. Wyznacza siê teren trzech zabytkowych wiatraków,
oznaczony symbolem UK2, w których dopuszcza siê, po
uzyskaniu zgody WWKZ, prowadzenie nieuci¹¿liwej dzia³alnoci gospodarczej o charakterze us³ugowym (zwi¹zanej z kultur¹, gastronomi¹ lub tp.).
18. Wyznacza siê teren istniej¹cego zajazdu, oznaczony
symbolem UG. Dopuszcza siê jego rozbudowê, równie¿ na
terenie P1.
19. Wyznacza siê teren istniej¹cej remizy OSP ze wietlic¹, oznaczony symbolem UL. Dopuszcza siê modernizacjê
obiektu, jego rozbudowê lub wymianê a tak¿e zmianê funkcji
na us³ugi innego rodzaju.
20. Wyznacza siê teren us³ug handlowych, oznaczony
symbolem UH. Dopuszcza siê modernizacjê obiektów, rozbudowê (bez nadbudowy) lub wymianê na nowe, parterowe.
21. Wyznacza siê teren sportu, oznaczony symbolem US,
w ramach którego:
1) dopuszcza siê realizacjê pawilonu sportowego;
2) wprowadza siê obowi¹zek urz¹dzenia 10-metrowego pasa
zieleni izolacyjnej od strony zabudowy mieszkaniowej.
22. W zakresie komunikacji wyznacza siê:
1) drogê ekspresow¹ S-11, oznaczon¹ symbolem KDS (rozbudowa istniej¹cej drogi o drug¹ jezdniê od strony po³u-
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dniowej); szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - 40 m,
szerokoæ jezdni 2 x po 7,5 m;
2) drogê zbiorcz¹ w przebiegu drogi powiatowej Koszuty S³upia Wielka, oznaczon¹ symbolem KDZ; realizacja prze³o¿enia drogi i budowa wiaduktu - wg dokumentacji
GDDKiA;
3) drogi lokalne - gminne, oznaczone symbolem KDL; szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych wg rysunku planu, szerokoæ jezdni - 6 - 7 m, chodniki na odcinkach zabudowanych; dopuszcza siê realizacjê parkingu i urz¹dzenie zieleni
skwerowej na placu ze zbiornikiem przeciwpo¿arowym
(usytuowanym przy dworku) po wczeniejszej likwidacji
zbiornika;
4) drogê lokaln¹ - gospodarcz¹, oznaczon¹ symbolem KDL1;
szerokoæ jezdni - 6 - 7 m, bez chodnika. W liniach
rozgraniczaj¹cych tej drogi wyznacza siê pasmo dla infrastruktury technicznej;
5) drogê lokaln¹ - gospodarcz¹, oznaczon¹ symbolem KDL2,
jako rozwi¹zanie alternatywne w przypadku likwidacji
odcinka drogi KDL1 miêdzy terenami PM i KDS;
6) drogi dojazdowe - gminne, oznaczone symbolem KDW;
szerokoæ w liniach rozgraniczaj¹cych - wg rysunku planu,
szerokoæ jezdni - 5,5 m, chodniki na odcinkach zabudowanych;
7) ci¹gi pieszo-jezdne, oznaczone symbolem KX; szerokoæ
w liniach rozgraniczaj¹cych 6 - 8 m;
23. W zakresie infrastruktury technicznej ustala siê:
1) zaopatrzenie w wodê:
a) utrzymanie stacji wodoci¹gowej w Koszulach, na terenie oznaczonym symbolem W, do czasu jej technicznego zu¿ycia,
b) rozbudowê sieci wodoci¹gowej w celu doprowadzenia
wody do nowych odbiorców;
2) odprowadzenie cieków sanitarnych:
a) utrzymuje siê istniej¹ce dwie oczyszczalnie cieków,
na terenach oznaczonych symbolem K, z dopuszczeniem ich rozbudowy,
b) utrzymuje siê istniej¹ce przepompownie cieków (9),
nie wydzielone na odrêbnych terenach, a istniej¹ce
w ramach zieleni w pasach drogowych, w terenach
mieszkaniowych i u¿ytkowanych rolniczo,
c) przewiduje siê rozbudowê sieci kanalizacyjnej i realizacjê
nowych przepompowni dla pod³¹czenia terenów
znajduj¹cych siê poza zasiêgiem istniej¹cego uzbrojenia;
3) odprowadzenia wód deszczowych - za zgodne z niniejszym planem uznaje siê wszelkie rozwi¹zania wynikaj¹ce
z dokumentacji technicznych; odbiornikiem bêd¹ istniej¹ce rowy;
4) elektroenergetyka:
a) utrzymanie istniej¹cych stacji transformatorowych
i realizacja nowych na terenach oznaczonych symbolem EE,

b) realizacja: linii elektroenergetycznej najwy¿szych napiêæ 400 kV, dla której strefa oddzia³ywania wynosi 28
m od osi s³upa oraz linii elektroenergetycznej wysokich
napiêæ 110 kV, dla której strefa oddzia³ywania wynosi
25 m od osi s³upa,
c) zaopatrzenie w gaz: doprowadzenie gazu ze stacji
redukcyjnej z ¯abikowie.
24. Wyznacza siê teren czynnego cmentarza, oznaczony
symbolem ZC, z rezerw¹ pod jego powiêkszenie.
25. Wyznacza siê tereny ogrodów przydomowych, oznaczone symbolem RO, na których dopuszcza siê wy³¹cznie
realizacjê obiektów nie wymagaj¹cych pozwolenia na
budowê.
26. Wyznacza siê tereny upraw polowych, oznaczone
symbolem R, oraz ³¹k  oznaczone symbolem RZ, bez prawa
zabudowy.
27. Wyznacza siê tereny wód otwartych, utrzymane
w planie, oznaczone symbolem WS.
28. Do czasu realizacji projektowanego zainwestowania
ustala siê dotychczasowy sposób u¿ytkowania terenów.
§4. 1. Ustala siê jednorazow¹ op³atê od wzrostu wartoci
nieruchomoci w wysokoci: 30%.
2. Rezygnuje siê z naliczania powy¿szej op³aty dla terenów przeznaczonych pod:
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
- powiêkszenie cmentarza,
- drogi, z wyj¹tkiem tych, które realizowane bêd¹ przez
Generaln¹ Dyrekcjê Dróg Krajowych i Autostrad, dla których obowi¹zuje stawka 30%.
§5. Nie zachodzi potrzeba okrelenia wymogów art. 15
ust. 2.:
- pkt 7 - w zakresie terenów górniczych, terenów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi i zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych,
- pkt 8 - w zakresie zasad i warunków scalania gruntów.
§6. Stwierdza siê zgodnoæ rozwi¹zañ planu z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy roda Wlkp., zatwierdzonym uchwa³¹ nr
XXVI/374/2002 z dnia 20 lutego 2002 r.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta roda Wlkp.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od
dnia og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Jacek Lisiewicz
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2626
UCHWA£A Nr 20/2005 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy po³o¿onej na terenie miasta W¹growca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) - Rada Miejska
uchwala, co nastêpuje:
§1. Zmienia siê nazwê ulicy Szeroka na Aleja Jana
Pawia II.
§2. Szczegó³owe okrelenie ulicy podlegaj¹cej zmianie
nazwy zaznaczono na za³¹czonym planie, stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta W¹growca.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski
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2627
UCHWA£A Nr 25/2005 RADY MIEJSKIEJ W W¥GROWCU
z dnia 28 kwietnia 2005 r.
w sprawie zmiany uchwa³y 39/2004 Rady Miejskiej w W¹growcu z dnia 25 listopada 2004 r.
w sprawie zasad i wysokoci op³at taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej w W¹growcu
Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050 z pón. zm.), art. 34 a ust.
2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U.
z 2000 r., Nr 50, poz. 601 z pón. zm.) i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska w W¹growcu
uchwala, co nastêpuje:
§1. W uchwale 39/2004 Rady Miejskiej w W¹growcu
z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie zasad i wysokoci op³at
taryfowych za przejazdy autobusami komunikacji miejskiej
w W¹growcu, §6 otrzymuje brzmienie:
§6. 1. W razie stwierdzenia przez przewonika lub osobê przez niego upowa¿nion¹:
1) braku odpowiedniego dokumentu przewozu,
2) braku wa¿nego dokumentu powiadczaj¹cego uprawnienie do bezp³atnego albo ulgowego przejazdu,
3) niezap³acenia nale¿noci za zabrane ze sob¹ do autobusu
rzeczy lub zwierzêta albo naruszenia przepisów o ich
przewozie,
4) spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania
lub zmiany trasy autobusu,
-

podró¿ny zobowi¹zany jest do uiszczenia nale¿noci za
przewóz oraz op³aty dodatkowej.

2. Wysokoæ op³aty dodatkowej wynosi:
1) 92,50 z³ - za przejazd bez odpowiedniego dokumentu
przewozu,
2) 74,00 z³ - za przejazd bez wa¿nego dokumentu powiadczaj¹cego uprawnienie do bezp³atnego albo ulgowego
przejazdu,

3) 37,00 z³ - za niezap³acenie nale¿noci za zabrane ze sob¹
do autobusu rzeczy lub zwierzêta, albo naruszenia przepisów o ich przewozie,
4) 277,50 z³ - za spowodowanie przez podró¿nego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej
przyczyny.
3. W przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty dodatkowej lub zap³aty w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia
wezwania do zap³aty, wysokoæ op³aty dodatkowej ustalonej
w ust. 2 obni¿a siê o 30%.
4. W przypadku udokumentowania przez podró¿nego,
nie póniej ni¿ w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnieñ
do bezp³atnego lub ulgowego przejazdu albo posiadania
wa¿nego dokumentu przewozu, którego nie mia³ podczas
przejazdu, przewonik zwraca podró¿nemu pobran¹ nale¿noæ za przewóz i op³atê dodatkow¹, a w przypadku wezwania
do zap³aty  umarza japo uiszczeniu op³aty manipulacyjnej
w wysokoci 10% op³aty dodatkowej, ustalonej w sposób
okrelony w ust. 2 pkt 1 lub w ust. 2 pkt 2.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta W¹growca.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Zbigniew Byczyñski
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2628
UCHWA£A Nr XXVIII/160/2005 RADY GMINY W KULINIE
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie okrelenia zasad zwrotu wydatków za wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznawane
w formie us³ug, pomocy rzeczowej, zasi³ku na ekonomiczne usamodzielnienie, zasi³ku okresowego i zasi³ku
celowego udzielanych w ramach zadañ w³asnych gminy oraz okrelenia wydatków podlegaj¹cych zwrotowi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zmianami) w zwi¹zku z art.
96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz.593 z pón. zmianami) Rada Gminy
w Kulinie uchwala co nastêpuje:
§1. 1. W decyzji o przyznaniu wiadczenia z pomocy
spo³ecznej w formie us³ug, pomocy rzeczowej, zasi³ku na
ekonomiczne usamodzielnienie, zasi³ku okresowego i zasi³ku
celowego ustala siê wysokoæ kwoty podlegaj¹cej zwrotowi
lub przyznaje siê je nieodp³atnie.
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2. Obowi¹zek zwrotu wydatków poniesionych na wiadczenia z pomocy spo³ecznej spoczywa na osobach okrelonych art. 96 ustawy o pomocy spo³ecznej.
3. wiadczenia z pomocy spo³ecznej okrelone w ust. 1
przys³uguj¹ nieodp³atnie wiadczeniobiorcom, których dochód na osobê nie przekracza kryterium dochodowego,
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.
§2. Osoby nie spe³niaj¹ce warunku, o którym mowa w §1
ust. 3 niniejszej uchwa³y, zwracaj¹ wydatki poniesione na
wiadczenia wed³ug nastêpuj¹cych zasad:

:

§3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kulinie na wniosek osób zainteresowanych, b¹d pracownika socjalnego
mo¿e czêciowo lub ca³kowicie zwolniæ z obowi¹zku zwrotu
wydatków na wiadczenie okrelone w §1 ust. 1, je¿eli stanowi³oby to dla osoby zobowi¹zanej nadmierne obci¹¿enie b¹d
niweczy³oby skutki udzielanej pomocy.
§4. Podstaw¹ do ka¿dorazowego rozstrzygniêcia w drodze decyzji czy wiadczenie podlega zwrotowi w ca³oci,
w czêci lub nie podlega zwrotowi, oraz terminu i sposobu
sp³aty jest w szczególnoci sytuacja osobista, rodzinna
i materialna osoby ubiegaj¹cej siê o pomoc, ustalona
w drodze wywiadu rodowiskowego.
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§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kulin i Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej.
§6. Traci moc uchwa³a Nr XXIII/119/96 Rady Gminy
W Kulinie z dnia 15 listopada 1996 roku w sprawie zasad
zwrotu wydatków na wiadczenia z pomocy spo³ecznej
z zakresu zadañ w³asnych gminy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od daty
opublikowania jej treci w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kuslinie
() in¿. Adam Czepek
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2629
UCHWA£A Nr XXVIII/161/2005 RADY GMINY W KULINIE
z dnia 29 kwietnia 2005 r.
w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia z op³at oraz trybu ich pobierania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pón. zmianami) i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
z pón. zmianami) Rada Gminy w Kulinic uchwala co nastêpuje:

2) osobom w rodzinie w przypadku gdy rodzina nie jest
w stanie zapewniæ opieki i pielêgnacji.
§2. Us³ugi opiekuñcze zgodnie z art. 50 ust. 3 ustawy
o pomocy spo³ecznej obejmuj¹:
1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych,
2) opiekê higieniczn¹,

§1. 1. Us³ugi opiekuñcze, o których mowa w art. 17 ust.
1 pkt 11 ustawy o pomocy spo³ecznej wiadczone s¹ dla osób
chorych, starszych lub niepe³nosprawnych, wymagaj¹cych
pomocy innych osób.

3) zalecon¹ przez lekarza pielêgnacjê,
4) w miarê mo¿liwoci zapewnienie kontaktu z otoczeniem.

2. Prawo do korzystania z us³ug przys³uguje:
1) osobom samotnym,
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:

§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Kierownik
GOPS, na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika
socjalnego mo¿e zwolniæ czêciowo lub ca³kowicie z ponoszenia op³at na okrelony czas.
§5. 1. wiadczenia w postaci us³ug opiekuñczych przyznaje Kierownik GOPS w drodze decyzji administracyjnej.
2. W decyzji o przyznaniu us³ug okrela siê ich zakres,
wysokoæ odp³atnoci ponoszon¹ przez wiadczeniobiorcê
albo przyznaje us³ugi nieodp³atnie.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kulin i Kierownikowi Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kulinie.

§3. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie wiadczeniobiorcy, którego dochód na osobê lub na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego okrelonego w art. 8
ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej w wysokoci okrelonej
w tabeli:
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§7. Traci moc uchwa³a Nr XXIII/118/96 Rady Gminy
w Kulinie z dnia 15 listopada 1996 r. w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze
i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze, szczegó³owych zasad
czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia z op³at oraz trybu ich
pobierania.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kulinie
() in¿. Adam Czepek
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2630
UCHWA£A Nr XIX/206/2005 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu okrelaj¹cego, na rok 2005, wysokoæ stawek i szczegó³owe
warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owy
sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doranych,
pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 6
w zwi¹zku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pón.
zm.), Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co nastêpuje:
§1. Po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli, ustala siê regulamin okrelaj¹cy, na rok
2005, wysokoæ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy
oraz szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doranych, pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Domu Dziecka
w Liskowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kaliskiego.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XVII/127/2000 Rady Powiatu
Kaliskiego z dnia 8 wrzenia 2000 r. w sprawie ustalenia
regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego pracownikom pedagogicznym, zatrudnionym
w Domu Dziecka w Liskowie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Jamnicki

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/206/2005
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 stycznia 2005 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY, NA ROK 2005, WYSOKOÆ STAWEK I SZCZEGÓ£OWE WARUNKI
PRZYZNAWANIA DODATKÓW: MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO, ZA WARUNKI PRACY ORAZ SZCZEGÓ£OWY
SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY ZASTÊPSTW
DORANYCH, PRACOWNIKOM PEDAGOGICZNYM ZATRUDNIONYM W DOMU DZIECKA W LISKOWIE.
ROZDZIA£ I
§1. Niniejszy regulamin okrela:
1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
dodatków:
-

motywacyjnego,

-

funkcyjnego,

-

za warunki pracy,

2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw
doranych.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) dom dziecka - rozumie siê przez to Dom Dziecka
w Liskowie prowadzony przez Powiat Kaliski,
2) dyrektorze, z-cy dyrektora - rozumie siê przez to dyrektora,
z-cê dyrektora domu dziecka,

3) pracownikach pedagogicznych - rozumie siê przez to
wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w domu dziecka,
4) wychowankach - rozumie siê przez to wychowanków
domu dziecka,
5) pracodawcy - rozumie siê przez to dyrektora domu dziecka
albo inn¹ osobê wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci
w sprawach z zakresu prawa pracy,
6) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z pón. zm.),
7) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r.
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych
warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wyka-
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zu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych
podstawê przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia
i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455 z pón. zm.).
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich pracowników pedagogicznych zatrudnionych w wymiarze co najmniej po³owy
obowi¹zuj¹cego wymiaru godzin.

Poz. 2630

b) udzia³ w komisjach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych i innych,
c) sprawowanie opieki nad samorz¹dem wychowanków
lub ko³ami zainteresowañ dzia³aj¹cymi na terenie domu
dziecka,
d) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych domu dziecka.

2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników nie bêd¹cych pracownikami pedagogicznymi.

3. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego dyrektorowi domu dziecka, poza wymienionymi w ust. 1 - 2, jest
spe³nianie nastêpuj¹cych kryteriów:

ROZDZIA£ II

1) tworzenie warunków do realizacji zadañ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych domu dziecka,

Dodatki
§4. 1. Pracownikom pedagogicznym, w zale¿noci od osi¹ganych wyników pracy, mo¿e byæ przyznany dodatek motywacyjny.
2. Warunkiem przyznania dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktyczno  wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez wychowanków dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno - wychowawczych, potwierdzonych sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
wychowanków, we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego wychowanków, we wspó³pracy z ich rodzicami,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, sprzêtu lub innych urz¹dzeñ przeznaczonych do wspólnego u¿ytkowania,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji grupy, w tym
indywidualnej wychowanków,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy,
3) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci w domu
dziecka,

2) prawid³owe dysponowanie rodkami okrelonymi w planie finansowym domu dziecka; prawid³owe ich wykorzystanie,
3) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych,
4) dbanie o powierzone mienie, w tym prace konserwacyjno
- remontowe, przegl¹dy techniczne, czystoæ i estetyka
szko³y,
5) prawid³owe sprawowanie nadzoru pedagogicznego, ocena pracy pracowników pedagogicznych, zachêcanie do
wprowadzania w domu dziecka innowacji i eksperymentów, motywowanie do doskonalenia zawodowego,
6) inspirowanie pracowników pedagogicznych do podejmowania dodatkowych zadañ (konkursy, olimpiady, wycieczki, samodzielnie wykonane pomoce naukowe),
7) wspó³dzia³anie z organem prowadz¹cym dom dziecka
w zakresie realizacji zadañ edukacyjnych i wychowawczych oraz realizacja zaleceñ i wniosków organu prowadz¹cego,
8) kszta³towanie w³aciwej atmosfery w domu dziecka,
9) wspó³praca z organami domu dziecka i zwi¹zkami zawodowymi,
10) samodzielnoæ i inicjatywa w rozwi¹zywaniu problemów,
11) racjonalne i zgodne z potrzebami domu dziecka prowadzenie polityki kadrowej.
4. Dodatek motywacyjny przyznaje siê pracownikowi pedagogicznemu na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 6 miesiêcy
i nie d³u¿szy ni¿ 1 rok szkolny.
5. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla pracownika
pedagogicznego nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 240 z³ miesiêcznie.
6. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla pracownika
pedagogicznego oraz okres jego przyznania, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora Zarz¹d Powiatu Kaliskiego.
7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
8. rodki na dodatki motywacyjne dla pracowników
pedagogicznych ustala siê w wysokoci 30 z³ x liczba pracowników pedagogicznych zatrudnionych w domu dziecka
(w przeliczeniu na etaty).
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9. rodki finansowe przeznaczone na dodatki motywacyjne dla dyrektora wlicza siê w rodki finansowe domu dziecka.
10. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
§5. 1. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
pracownicy pedagogiczni, którym powierzono:
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1) stanowisko dyrektora lub z-cy dyrektora domu dziecka
albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie
domu dziecka,
2) sprawowanie funkcji opiekuna sta¿u.
2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego pracowników
pedagogicznych wymienionych w ust. 1 okrela poni¿sza
tabela:

0



3. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ pracownikowi
pedagogicznemu z sprawowania funkcji opiekuna sta¿u
w wysokoci 40 z³ miesiêcznie.
4. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego pracodawca uwzglêdnia w szczególnoci: warunki organizacyjne,
z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska kierowniczego
lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych, wyniki
pracy w domu dziecka.
5. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków
funkcyjnych przys³uguje dodatek wy¿szy.
6. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenia stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych
do dodatku, a je¿eli objêcie stanowiska lub funkcji nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
7. Pracownik pedagogiczny, któremu powierzono stanowisko lub funkcjê na czas okrelony, traci prawo do dodatku
funkcyjnego z koñcem miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres.
Dotyczy to równie¿ wczeniejszego odwo³ania ze stanowiska
lub funkcji.
8. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach, za które nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym pracownik pedagogiczny zaprzesta³ pe³nienia stanowiska lub funkcji
z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
9. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
domu dziecka przys³uguje z-cy dyrektora domu dziecka od
pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po
trzech miesi¹cach nastêpstwa.
10. Dodatek funkcyjny dyrektorowi przyznaje Zarz¹d Powiatu Kaliskiego, pozosta³ym pracownikom pedagogicznym dyrektor.
§6. 1. Pracownikom pedagogicznym przys³uguje dodatek
za warunki pracy z tytu³u pracy w trudnych, uci¹¿liwych
warunkach, okrelonych w §6 i 7 rozporz¹dzenia, w wysokoci
nie wy¿szej ni¿ 250,00 z³ miesiêcznie.
2. Wysokoæ dodatku, o którym mowa w ust. 1 uzale¿niona jest od:
1) stopnia trudnoci i uci¹¿liwoci realizowanych prac lub
zajêæ,

 







2) wymiaru czasu pracy realizowanego w warunkach,
o których mowa w ust. 1.
3. Wysokoæ dodatku za warunki pracy, z uwzglêdnieniem warunków, o których mowa w ust. 1 ustala dla pracownika pedagogicznego dyrektor, a dla dyrektora Zarz¹d Powiatu Kaliskiego.
4. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny zastêpstw doranych
§7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania pracownika pedagogicznego, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki
pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego pracownikowi
pedagogicznemu wynagrodzenia zasadniczego i dodatku
za warunki pracy przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ pracownika pedagogicznego ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do
pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godz.
pomija siê, a co najmniej 0,5 godz. liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielone w planie organizacyjnym domu dziecka, nie przys³uguje za dni, w których nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych w organizacji roku kalendarzowego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których pracownik pedagogiczny nie móg³ ich realizowaæ
z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy, traktuje siê jak
godziny faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika pedagogicznego lub dni
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których
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zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za
podstawê ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony
w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta nauczyciela, pomniejszony
o 1/5 tego wymiaru (lub o 1/4, gdy dla pracownika pedagogicznego ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ ustawowo
wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które
przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ
wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.
§8. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê zastêpstw doranych ustala siê w sposób opisany w §7.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych pracowników pedagogicznych przez pracowników pedagogicznych zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin, za faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw, przys³uguje wynagrodzenie wed³ug
zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.

lub opiekuñcze, otrzymuj¹ inny dzieñ wolny od pracy.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zamiast dnia
wolnego pracownik pedagogiczny otrzymuje odrêbne wynagrodzeni, w wysokoci ustalonej w sposób okrelony
w rozporz¹dzeniu, nie wiêcej jednak ni¿ jak za 4 godziny.
2. Za pracê w wiêto, przypadaj¹ce poza dwoma dniami
w tygodniu wolnymi od pracy, pracownik pedagogiczny
otrzymuje inny dzieñ wolny od pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie, o którym mowa a art. 42c ust. 3 Karty
Nauczyciela, ze 100% dodatkiem.
3. Pracownikom pedagogicznym zajmuj¹cym stanowiska
kierownicze, sprawuj¹cym w dniu wolnym od pracy nadzór
na przebiegiem zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub
opiekuñczych, nie przys³uguje z tego tytu³u dodatkowe wynagrodzenie.
ROZDZIA£ IV

§9. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny zastêpstw doranych wyp³aca siê miesiêcznie z do³u.
§10. 1. Pracownikom pedagogicznym, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze

Postanowienia koñcowe
§11. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie w³aciwym
do jego uchwalenia.

2631
UCHWA£A Nr XIX/207/2005 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatku mieszkaniowego pracownikom
pedagogicznym i wychowawcom zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pón. zm.) oraz art. 1 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 7
w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pón.
zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê regulamin przyznawania dodatku mieszkaniowego pracownikom pedagogicznym i wychowawcom
zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kaliskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Jamnicki
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr XIX/207/2005
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 stycznia 2005 r.

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO PRACOWNIKOM
PEDAGOGICZNYM I WYCHOWAWCOM ZATRUDNIONYM W DOMU DZIECKA W LISKOWIE.
1. Prawo do dodatku mieszkaniowego ma pracownik
pedagogiczny, wychowawca posiadaj¹cy kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudniony na terenie
wiejskim lub w miecie licz¹cym do 5 tysiêcy mieszkañców,
w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zuj¹cego wymiaru
zajêæ.
2. Dodatek mieszkaniowy jest zró¿nicowany stosownie
do stanu rodzinnego pracownika pedagogicznego, wychowawcy i wynosi miesiêcznie:
1) 30 z³ - dla jednej osoby,

w wysokoci okrelonej w ust. 2. Ma³¿onkowie wspólnie
wskazuj¹ szko³ê, która bêdzie wyp³aca³a dodatek jednemu
z nich.
5. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ono
wniosek o jego przyznanie, a je¿eli z³o¿enie wniosku nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
6. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

2) 40 z³ - dla dwóch osób,

1) niewiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,

3) 50 z³ - dla trzech osób,

2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,

4) 60 z³ - dla czterech i wiêcej osób.

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej, w przypadku
jednak, gdy z pracownikiem pedagogicznym lub wychowawcom powo³anym do s³u¿by by³a zawarta umowa
o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej
ni¿ do koñca okresu, na jaki umowa zosta³a zawarta,

3. Do osób, o których mowa w ust. 2, zalicza siê pracownika pedagogicznego lub wychowawcê oraz wspólnie z nim
zamieszkuj¹cych:
1) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodu
lub, który jest nauczycielem, pracownikiem pedagogicznym lub wychowawc¹,
2) dzieci pozostaj¹ce na wy³¹cznym jego utrzymaniu do
ukoñczenia 18 roku ¿ycia, a je¿eli ucz¹ siê - do koñca nauki,
nie d³u¿ej jednak ni¿ do 25 roku ¿ycia,
3) dzieci niepe³nosprawne, które nie posiadaj¹ w³asnego
ród³a dochodu,
4) rodziców pozostaj¹cych na jego pe³nym utrzymaniu.
4. Pracownikowi pedagogicznemu lub wychowawcy ich
wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, pracownikiem pedagogicznym lub wychowawc¹ stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
7. Dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na wniosek pracownika pedagogicznego lub wychowawcy (dyrektora szko³y)
lub na wspólny wniosek nauczycieli, pracowników pedagogicznych lub wychowawców bêd¹cych wspó³ma³¿onkami.
8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje pracownikowi pedagogicznemu lub wychowawcy dyrektor Domu Dziecka,
a dyrektorowi Zarz¹d Powiatu Kaliskiego.
9. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje pracownikowi
pedagogicznemu lub wychowawcy niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
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2632
UCHWA£A Nr XIX/208/2005 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 29 stycznia 2005 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla pracowników
pedagogicznych i wychowawców ze rodków specjalnego funduszu nagród,
za ich osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze, zatrudnionych w Domu Dziecka w Liskowie
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pón. zm.) i art. 1 ust. 1 pkt 3 oraz art. 49 ust. 2
w zwi¹zku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
- Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pón.
zm.) Rada Powiatu Kaliskiego uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê kryteria i tryb przyznawania nagród dla
pracowników pedagogicznych i wychowawców ze rodków
specjalnego funduszu nagród, za ich osi¹gniêcia dydaktyczno

- wychowawcze, zatrudnionych w Domu Dziecka w Liskowie,
w brzmieniu okrelonym w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kaliskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Jamnicki

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/208/2005
Rady Powiatu Kaliskiego
z dnia 29 stycznia 2005 r.

KRYTERIA I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
I WYCHOWAWCÓW ZE RODKÓW SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD, ZA ICH OSI¥GNIÊCIA
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE, ZATRUDNIONYCH W DOMU DZIECKA W LISKOWIE
§1. rodki na nagrody w ramach specjalnego funduszu
nagród dla pracowników pedagogicznych i wychowawców
w wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych, planuje dyrektor Domu dziecka w Liskowie w rocznym planie finansowym szko³y, z tym ¿e:
1) 30% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody organu
prowadz¹cego, zwane dalej Nagrod¹ Starosty,
2) 70% rodków funduszu przeznacza siê na nagrody dyrektora szko³y, zwane dalej Nagrod¹ Dyrektora.
§2. Nagrody mog¹ byæ przyznawane pracownikom pedagogicznym i wychowawcom po przepracowaniu w szkole co
najmniej jednego roku.
§3. Nagrody przyznaj¹:
1) ze rodków, o których mowa w §1 pkt 1 - Starosta,
2) ze rodków, o których mowa w §1 pkt 2 - Dyrektor Domu
Dziecka w Liskowie, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej.
§4. 1. Nagrody, o których mowa w §1, s¹ przyznawane
w terminie do dnia 14 padziernika ka¿dego roku, z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody
mog¹ byæ przyznane w innym terminie.

§5. 1. Wysokoæ Nagrody Starosty, na ka¿dy rok okrela
Starosta Kaliski.
2. Nagroda Dyrektora nie mo¿e byæ wy¿sza od Nagrody
Starosty.
§6. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty wystêpuj¹:
1) dyrektor Domu Dziecka w Liskowie,
2) Starosta z w³asnej inicjatywy.
§7. Wnioski o przyznanie Nagrody Starosty nale¿y
sk³adaæ do dnia 20 wrzenia danego roku w sekretariacie
Wydzia³u Owiaty, Promocji i Spraw Europejskich, na druku
stanowi¹cym za³¹cznik do mniejszych kryteriów.
§8. Wnioski, o których mowa w §7, opiniuje komisja
nagród, w sk³ad której wchodz¹:
1) dwóch przedstawicieli Zarz¹du Powiatu Kaliskiego,
2) jeden przedstawiciel Komisji owiaty i zdrowia Rady
Powiatu Kaliskiego,
3) jeden przedstawiciel Wydzia³u Owiaty, Promocji i Spraw
Europejskich Starostwa Powiatowego w Kaliszu.
§9. Nagroda Starosty i Nagroda Dyrektora mog¹ byæ
przyznane pracownikom pedagogicznym i wychowawcom,
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którzy posiadaj¹ wyró¿niaj¹c¹ ocenê pracy pedagogicznej
oraz legitymuj¹ siê szczególnymi osi¹gniêciami w pracy dydaktyczno-wychowawczej, pracy opiekuñczo - wychowawczej
oraz realizacji innych zadañ statutowych Domu Dziecka
w Liskowie, a w szczególnoci:
1) podejmuje dzia³alnoæ innowacyjn¹ w zakresie wdra¿ania
nowatorskich metod wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
2) posiada udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z wychowankami uzdolnionymi lub maj¹cymi trudnoci w nauce,
3) organizuje, wspó³organizuje uroczystoci w Domu Dziecka w Liskowie,
4) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne
i wypoczynkowe,
5) prowadzi znacz¹c¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹ przez organizowanie wycieczek, udzia³u uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach, spotkaniach,
6) prawid³owo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek wychowanków,
7) osi¹ga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z wychowankami,
8) zapewnia pomoc i opiekê wychowankom bêd¹cym
w trudnej sytuacji materialnej lub ¿yciowej, pochodz¹cym
z rodzin ubogich lub patologicznych,
9) prowadzi dzia³alnoæ maj¹c¹ na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej wród dzieci i m³odzie¿y, w szczególnoci narkomanii, alkoholizmu, palenia
tytoniu i chuligañstwa,
10) organizuje wspó³pracê z jednostkami systemu ochrony
zdrowia, policj¹, organizacjami i stowarzyszeniami oraz

Poz. 2632

rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów
patologii spo³ecznej i niedostosowania wychowanków,
11) organizuje udzia³ rodziców w ¿yciu szko³y, rozwija formy
wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami,
12) uczestniczy w zorganizowanych formach doskonalenia
zawodowego,
13) udziela aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej pracownikom podejmuj¹cym pracê w Domu dziecka w Liskowie,
14) bierze czynny udzia³ w przygotowaniu planu pracy Domu
Dziecka w Liskowie oraz innych dokumentów obowi¹zuj¹cych w tej placówce,
15) pe³ni funkcjê wynikaj¹c¹ ze statutu Domu Dziecka
w Liskowie,
16) dba o bazê Domu Dziecka w Liskowie (remonty, inwestycje),
17) w³aciwie realizuje bud¿et Domu Dziecka w Liskowie,
18) prowadzi racjonaln¹ politykê kadrow¹ (dotyczy dyrektora),
19) pozyskuje rodki pozabud¿etowe,
20) w³aciwie i racjonalnie gospodaruje rodkami finansowymi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, dba o powierzone mienie.
§10. Wniosek, o którym mowa w §7 powinien zawieraæ
w uzasadnieniu konkretne i wymierne efekty osi¹gane przez
pracownika pedagogicznego lub wychowawcê, w okresie od
otrzymania ostatniej nagrody.
§11. Pracownik pedagogiczny lub wychowawca, któremu
zosta³a przyznana Nagroda Starosty lub Nagroda Dyrektora,
otrzymuje dyplom, którego odpis umieszcza siê w jego teczce
akt osobowych.
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Za³¹cznik
Wniosek
o przyznanie Nagrody Starosty
za specjalnego funduszu nagród

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9963 —

Poz. 2632

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2633

— 9964 —

2633
UCHWA£A Nr XX/222/2005 RADY POWIATU KALISKIEGO
z dnia 16 marca 2005 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Kaliskiego
Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz. 1592
z pón. zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

3) szko³y ponadgimnazjalne i placówki opiekuñczo wychowawcze:

§1. W Statucie Powiatu Kaliskiego stanowi¹cym za³¹cznik
do uchwa³y Nr VI/42/99 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 30
marca 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu
Kaliskiego z póniejszymi zmianami, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

b) Zespó³ Szkó³ Nr 2 im. Marii Koszutskiej - Wery
w Liskowie,

1) §31 otrzymuje brzmienie:
§31. 1. G³osowanie jawne odbywa siê przez podniesienie
rêki.
2. Podczas zarz¹dzonego g³osowania radnemu przys³uguje tylko jeden g³os: za, przeciw, wstrzymuj¹cy
siê.
3. G³osy za, przeciw, wstrzymuj¹cy siê przelicza
przewodnicz¹cy lub wiceprzewodnicz¹cy rady powiatu.;
2) w §47 w ust. 3 wyraz wiceprzewodnicz¹cy zastêpujê siê
wyrazami wyznaczony przez niego cz³onek komisji.;
3) w §66 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do jednostek, o których mowa w ust. 1 nale¿¹
w szczególnoci:
1) Starostwo Powiatowe w Kaliszu,
2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzime w Kaliszu,

a) Zespó³ Szkó³ Nr 1 w Liskowie,

c) Zespó³ Szkó³ im. Stanis³awa Miko³ajczyka w Opatówku,
d) Dom Dziecka w Liskowie,
e) Dom Pomocy Spo³ecznej w Liskowie,
f) Rodzinny Dom Dziecka w Opatówku,
g) Rodzinny Dom Dziecka w Brzezinach,
4) instytucje kultury - Muzeum Historii Przemys³u w Opatówku,
5) Zarz¹d Dróg Powiatowych w Kaliszu..
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kaliskiego.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Stanis³aw Jamnicki
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2634
UCHWA£A Nr XXVI/133/05 RADY POWIATU KONIÑSKIEGO
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie okrelenia wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Powiat Koniñski
Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r.  Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr
137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004
r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) oraz art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)
uchwala siê, co nastêpuje:

Zasady przyznawania nauczycielskiego
dodatku mieszkaniowego
§4. 1. Dodatek przys³uguje nauczycielowi, o którym mowa
w §3, je¿eli zatrudniony jest w wymiarze nie ni¿szym
ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ.
2. Do cz³onków rodziny nauczyciela uprawnionego do
dodatku zalicza siê wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:

ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Uchwa³a w sprawie wysokoci oraz szczegó³owych
zasad przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku
mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szko³ach
prowadzonych przez Powiat Koniñski, zwana dalej regulaminem w sprawie dodatku mieszkaniowego okrela:
1) wysokoæ dodatku mieszkaniowego,
2) zasady przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§2. Ilekroæ w regulaminie w sprawie dodatku mieszkaniowego jest mowa o:
1) Starocie - nale¿y przez to rozumieæ Starostê Koniñskiego,
2) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ równie¿ innego
pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych, wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela.
ROZDZIA£ II
Wysokoæ dodatku mieszkaniowego
§3. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim lub
w miecie licz¹cym do 5000 mieszkañców posiadaj¹cemu
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej dodatkiem, którego wysokoæ uzale¿niona jest od stanu rodzinnego nauczyciela i wyp³acana co miesi¹c z do³u w wysokoci:
1) przy jednej osobie w rodzinie

52,00 z³,

2) przy dwóch osobach w rodzinie

68,00 z³,

3) przy trzech osobach w rodzinie

85,00 z³,

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie

ROZDZIA£ III

102,00 z³.

1) ma³¿onka, który nie posiada w³asnego ród³a dochodów
lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostaj¹cych na wy³¹cznym utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka dzieci do ukoñczenia 18 roku ¿ycia lub do
czasu ukoñczenia przez nie szko³y ponadpodstawowej
albo ponadgimnazjalnej, nie d³u¿ej jednak ni¿ do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,
4) pozostaj¹ce na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela
i jego ma³¿onka niepracuj¹ce dzieci bêd¹ce studentami,
do czasu ukoñczenia studiów wy¿szych, nie d³u¿ej jednak
ni¿ do ukoñczenia 26 roku ¿ycia,
5) dzieci niepe³nosprawne nie posiadaj¹ce w³asnego ród³a
dochodów.
3. O zaistnia³ej zmianie liczby cz³onków rodziny, o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymuj¹cy dodatek jest
obowi¹zany niezw³ocznie powiadomiæ dyrektora szko³y,
a dyrektor. szko³y otrzymuj¹cy dodatek  Starostê. W przypadku braku powiadomienia o zmianie liczby cz³onków rodziny, nienale¿nie pobrane wiadczenie podlega zwrotowi.
4. Dodatek przys³uguje nauczycielowi niezale¿nie od
tytu³u prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.
5. Dodatek przyznaje siê na wniosek nauczyciela (dyrektora szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych
nauczycielami.
6. Nauczycielowi przyznaje dodatek dyrektor. szko³y,
a dyrektorowi szko³y - Starosta.
7. Nauczycielowi i jego ma³¿onkowi zamieszkuj¹cemu
z nim stale, bêd¹cemu tak¿e nauczycielem, przys³uguje tylko
jeden dodatek w wysokoci okrelonej w §3. Ma³¿onkowie
wspólnie wskazuj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³
dodatek.
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8. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szko³ach przys³uguje tylko jeden dodatek, wyp³acany przez wskazanego
przez niego pracodawcê.
9. Dodatek przys³uguje w okresie wykonywania pracy,
a tak¿e w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej
zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który
umowa ta zosta³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
10. Dodatek przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym z³o¿ony zosta³ wniosek
o jego przyznanie. Wzór wniosku okrela za³¹cznik do
uchwa³y.

ROZDZIA£ IV
Postanowienia koñcowe
§5. Traci moc:
1) uchwa³a Nr XX/126 Rady Powiatu Koniñskiego z dnia 31
sierpnia 2000 roku w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
2) uchwa³a Nr XXIII/140/2000 Rady Powiatu Koniñskiego
z dnia 15 grudnia 2000 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz
regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
3) uchwa³a Nr XXXIV/205/02 Rady Powiatu Koniñskiego
z dnia 27 lutego 2002 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Koniñskiego.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Piotr Matyba
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UCHWA£A Nr XXVI/135/05 RADY POWIATU KONIÑSKIEGO
z dnia 24 lutego 2005 r.
w sprawie okrelenia regulaminu wynagradzania nauczycieli
zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez Powiat Koniñski
Na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137,
poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr
96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1845) oraz art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)
uchwala siê, co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Przepisy ogólne
§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach prowadzonych przez Powiat Koniñski, zwany dalej
regulaminem okrela na rok 2005:
1) wysokoæ stawek dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, z wy³¹czeniem wiadczeñ
z zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych i dodatków
socjalnych okrelonych w art. 54 Karty Nauczyciela, o ile
nie zosta³y one okrelone w ustawie lub w odrêbnych
przepisach.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) Starocie  nale¿y przez to rozumieæ Starostê Koniñskiego,
2) Powiecie  nale¿y przez to rozumieæ Powiat Koniñski,
3) nauczycielu - nale¿y przez to rozumieæ równie¿ innego
pracownika pedagogicznego zatrudnionego w jednostkach, o których mowa w pkt 4,
4) szkole  nale¿y przez to rozumieæ jednostki organizacyjne
wymienione w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r.  Karta Nauczyciela, zwanej dalej Kart¹ Nauczyciela, prowadzon¹ przez Powiat Koniñski.

ROZDZIA£ II
Dodatek motywacyjny
§3. 1. Tworzy siê fundusz na dodatek motywacyjny
w wysokoci 6% planowanego wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli.
2. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczycieli,
uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków o których mowa
w §4, ustala dyrektor szko³y po zasiêgniêciu opinii powo³anej
przez siebie komisji w sk³adzie: przedstawiciel dyrekcji, przedstawiciele zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla dyrektora szko³y, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków o których
mowa w §6, ustala Starosta po zasiêgniêciu opinii powo³anej
przez siebie komisji w sk³adzie: przedstawiciel Starosty, przewodnicz¹cy Komisji Owiaty, Kultury, Sportu i Turystyki,
przedstawiciele zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
§4. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi, z zastrze¿eniem §5, dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych, wychowawczych i opiekuñczych, a zw³aszcza:
1) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich mo¿liwoci i pracy nauczyciela, co najmniej dobrych osi¹gniêæ
dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami
klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w olimpiadach, konkursach, zawodach, pokazach,
2) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
3) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego uczniów,
aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
4) posiadanie co najmniej dobrej oceny pracy lub pozytywnej oceny dorobku zawodowego,
5) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê i wype³nianie przydzielonych obowi¹zków,
6) podnoszenie kwalifikacji i umiejêtnoci zawodowych,
7) wzbogacenie w³asnego warsztatu pracy,
8) dba³oæ o estetykê pomieszczeñ i sprawnoæ powierzonych pomocy dydaktycznych oraz innych urz¹dzeñ szkolnych,
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9) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej i pedagogicznej,

a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej w oparciu
o posiadane rodki finansowe,

10) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ s³u¿bowych,

b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacenia
maj¹tku szkolnego,

11) przestrzeganie dyscypliny pracy,

c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ ich w³aciwego wykorzystania na cele szko³y,

12) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych
w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w pracach komisji przedmiotowych i innych,
c) opieka nad samorz¹dem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie
szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
2. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest spe³nienie co najmniej 8 z wymienionych
w ust. 1 warunków.
§5. Warunkiem przyznania nauczycielowi - doradcy metodycznemu oprócz kryteriów, o których mowa w §4, podstaw¹
ustalenia dodatku motywacyjnego jest równie¿ realizacja co
najmniej 6 z wymienionych poni¿ej zadañ:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia i dokszta³cania nauczycieli na terenie objêtym doradztwem,
2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespo³owych
przy warsztacie pracy,
3) organizowanie konferencji przedmiotowo metodycznych,
4) prowadzenie warsztatów metodycznych,
5) wspó³dzia³anie z organami i instytucjami owiatowymi
(Orodek Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Owiaty,
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu),
6) opracowywanie i upowszechnianie materia³ów metodycznych,
7) upowszechnianie innowacji metodycznych,
8) organizowanie wystaw rodków dydaktycznych i ich promowanie wród nauczycieli,

d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie
powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktyczno wychowawczych,
2) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y,
a zw³aszcza:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych,
e) wspó³praca z placówkami doskonalenia nauczycieli,
f) podejmowanie innych dzia³añ maj¹cych na celu promowanie szko³y,
3) wysokie efekty w pracy dydaktycznej i wychowawczej
szko³y, a zw³aszcza:
a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne w skali powiatu, regionu, województwa, kraju,
b) poszerzona oferta szko³y poprzez wprowadzenie
programów autorskich, innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,
c) dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych,
podejmowanie efektywnych dzia³añ profilaktycznych
zapobiegaj¹cych zagro¿eniom spo³ecznym,
d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci i przedsiêbiorczoci uczniów,
e) obecnoæ szko³y w rodowisku lokalnym, udzia³
w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych przy wspó³pracy z podmiotami dzia³aj¹cymi
w zakresie kultury i owiaty.
2. Warunkiem przyznania dyrektorowi szko³y jest spe³nienie co najmniej 10 z wymienionych w ust. 1 warunków.

10) prowadzenie dokumentacji pracy,

§7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
przekroczyæ 15%, a dla dyrektora szko³y 35% otrzymywanego
wynagrodzenia zasadniczego.

11) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ szeæ miesiêcy i nie d³u¿szy ni¿ rok.

§6. 1. O wysokoci dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkó³ decyduj¹ w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:

3. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel i dyrektor szko³y nabywaj¹ po przepracowaniu 6 miesiêcy w danej
szkole.

9) podejmowanie dzia³añ na rzecz w³asnego rozwoju,

1) umiejêtnoæ racjonalnego gospodarowania rodkami
finansowymi szko³y, a zw³aszcza:
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4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ III
Dodatek funkcyjny
§8. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y
(kierownik internatu, kierownik filii, kierownik praktycznej
nauki zawodu),
2) wychowawstwo (opiekuna) klasy,
3) sprawowanie funkcji:
a) doradcy metodycznego lub nauczyciela  konsultanta,
b) opiekuna sta¿u.

3. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
powierzenie stanowiska kierowniczego, a je¿eli powierzenie
stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.
4. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego
z up³ywem tego okresu, a w razie wczeniejszego odwo³ania
- z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o odwo³anie, a je¿eli
odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia z innych powodów obowi¹zków do których jest
przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca - od tego
dnia.

§9. 1. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y ustala Starosta, a dla wicedyrektora oraz innego nauczyciela zajmuj¹cego stanowisko kierownicze dyrektor. szko³y,
w granicach okrelonych tabel¹ dodatków funkcyjnych,
o których mowa w ust. 7.

6. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora
szko³y przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego
dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po 3 miesi¹cach nieobecnoci dyrektora z przyczyn innych ni¿ urlop
wypoczynkowy.

2. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego dyrektorów szkó³ uwzglêdnia siê ³¹czn¹ iloæ oddzia³ów.

7. Tabela dodatków funkcyjnych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze:
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§10. 1. Nauczycielowi przys³uguje dodatek funkcyjny za
ka¿d¹ pe³nion¹ funkcjê.
2. Nauczycielowi pe³ni¹cemu funkcjê;
1) wychowawcy klasy przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysokoci - 40 z³,
2) opiekuna w szkole dla doros³ych dodatek funkcyjny
w wysokoci - 25 z³.

 






















3. Nauczycielowi (mianowanemu i dyplomowanemu) pe³ni¹cemu funkcjê opiekuna nauczyciela sta¿ysty lub nauczyciela kontraktowego odbywaj¹cego sta¿ przys³uguje dodatek
funkcyjny w wysokoci 35 z³.
4. Nauczycielowi wykonuj¹cemu zadania doradcy metodycznego przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci 150 z³.
§11. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
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ROZDZIA£ IV
Dodatek za warunki pracy
§12. 1. Nauczycielom pracuj¹cym w trudnych, uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przys³uguje
z tego tytu³u dodatek za warunki pracy.
2. Za pracê w trudnych warunkach, tj.:
1) prowadzenie zajêæ praktycznych w terenie z zakresu produkcji rolinnej, zwierzêcej i mechanizacji w szko³ach
rolniczych przys³uguje dodatek w wysokoci do 5% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
2) prowadzenie zajêæ dydaktycznych w szko³ach (klasach)
przysposabiaj¹cych do pracy zawodowej w wysokoci do
10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
3) prowadzenie praktycznej nauki zawodu  zajêæ w szko³ach
specjalnych w wysokoci do 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
4) prowadzenie zajêæ rewalidacyjno - wychowawczych
z dzieæmi i m³odzie¿¹ upoledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim przys³uguje dodatek w wysokoci do 30% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
5) prowadzenie zajêæ dydaktycznych i wychowawczych
w szko³ach (klasach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego przys³uguje dodatek w wysokoci do
15% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
6) prowadzenie zajêæ w klasach ³¹czonych w szko³ach podstawowych przys³uguje dodatek w wysokoci do 25%
stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê nauczania,
7) prowadzenie zajêæ wychowawczych bezporednio z wychowankami lub na ich rzecz w specjalnych orodkach
szkolno-wychowawczych (w tym w internatach) przys³uguje dodatek w wysokoci do 20% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego,
8) prowadzenie zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi
niepe³nosprawnymi, upoledzonymi umys³owo w stopniu
g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym, uzale¿nieniem oraz z ich
rodzicami lub opiekunami w poradniach psychologiczno
- pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych przys³uguje dodatek w wysokoci do 10% otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.
3. Za pracê w warunkach uci¹¿liwych, tj.:
1) prowadzenie zajêæ wymienionych w ust. 2 pkt 2 - 7,
prowadzonych z dzieæmi i m³odzie¿¹, których stan zdrowia
z powodu stanów chorobowych, o których mowa w §2
rozporz¹dzenia Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia
1 lutego 2002 r. w sprawie kryteriów oceny niepe³nosprawnoci u osób w wieku do 16 roku ¿ycia (Dz.U. Nr 17,
poz. 162), uzasadnia koniecznoæ sprawowania sta³ej opieki
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lub udzielania pomocy, oraz prowadzonych z dzieæmi
i m³odzie¿¹ powy¿ej 16 roku ¿ycia, u których wyst¹pi³o
naruszenie sprawnoci organizmu z przyczyn, o których
mowa w §32 ust. 1 rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie
orzekania o niepe³nosprawnoci i stopniu niepe³nosprawnoci (Dz.U. Nr 139, poz. 1328), przys³uguje dodatek
w wysokoci 10% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie
przepracowan¹ godzinê,
2) prowadzenie zajêæ przez nauczycieli szkó³ (klas) specjalnych w klasie lub grupie wychowawczej z upoledzonymi
umys³owo w stopniu lekkim, w których znajduje siê co
najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, o którym
mowa w ust. 3 pkt 1, a w przypadku gdy w takiej klasie
lub grupie wychowawczej znajduje siê dziecko upoledzone umys³owo w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
pod warunkiem ¿e zajêcia dydaktyczne prowadzone s¹
wed³ug odrêbnego programu nauczania obowi¹zuj¹cego
w tego typu szkole specjalnej, a zajêcia wychowawcze wed³ug odrêbnego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcê, przys³uguje dodatek w wysokoci 10% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ godzinê.
4. Dodatek za trudne warunki pracy oraz warunki uci¹¿liwe przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy,
z któr¹ dodatek jest zwi¹zany, oraz w okresie niewykonywania
pracy, za który przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za
okres urlopu wypoczynkowego.
5. Dodatki, o których mowa w ust. 2 - 3, wyp³aca siê
w ca³oci, je¿eli nauczyciel realizuje w takich warunkach ca³y
obowi¹zuj¹cy go wymiar. zajêæ oraz w przypadku, gdy
nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze,
realizuje w tych warunkach obowi¹zuj¹cy go wymiar. zajêæ.
Dodatek wyp³aca siê w proporcjonalnej czêci, je¿eli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko czêæ obowi¹zuj¹cego wymiaru lub je¿eli jest zatrudniony w niepe³nym wymiarze zajêæ.
6. Nauczyciele wykonuj¹cy zadania doradcy metodycznego, zatrudnieni w szko³ach, w których przys³uguje dodatek
za trudne warunki pracy, realizuj¹cy obowi¹zuj¹cy ich wymiar. godzin zajêæ w takich warunkach, otrzymuj¹ ten dodatek
w takiej czêci, w jakiej realizowany przez nich wymiar. godzin
zajêæ pozostaje do obowi¹zuj¹cego w tej szkole wymiaru
godzin zajêæ.
7. Zasady przyznawania dodatku za warunki szkodliwe
okrelaj¹ odrêbne przepisy.
8. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki
pracy i za uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi
prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
9. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za pracê w warunkach
szkodliwych i do dodatku za trudne albo uci¹¿liwe warunki
pracy przys³uguje nauczycielowi prawo do obu tych dodatków.
10. Wysokoæ dodatków za warunki pracy ustala dla nauczyciela dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y Starosta.
11. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
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ROZDZIA£ V
Dodatek za wys³ugê lat
§13. 1. Dodatek za wys³ugê lat przyznaje siê:
1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel naby³
prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki tego dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,

2) chorob¹ ucznia nauczanego indywidualnie trwaj¹c¹ nie
d³u¿ej ni¿ tydzieñ,
3) rekolekcjami,
4) udzia³em w konferencjach metodycznych.
-

traktuje siê jak godziny faktycznie odbyte.

4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.

2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej jego stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi za
okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które
otrzymuje wynagrodzenie chyba, ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek
choroby, b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki
nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.
3. Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
ROZDZIA£ VI
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw
§14. 1. W szczególnych wypadkach, podyktowanych
wy³¹cznie koniecznoci¹ realizacji programu nauczania lub
zapewnienia opieki w placówkach opiekuñczo - wychowawczych, nauczyciel mo¿e byæ obowi¹zany do odp³atnej pracy
w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadan¹ specjalnoci¹, w liczbie okrelonej w art. 35 ust. 1 Karty Nauczyciela.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
i godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c stawkê
wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkami za warunki
pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz
doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych,
uci¹¿liwych lub szkodliwych dla zdrowia) przez miesiêczn¹
liczbê godzin obowi¹zkowego tygodniowego wymiaru zajêæ
ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych
lub opiekuñczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa nauczyciela.
3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni,
w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach, w których nauczyciel nie
móg³ zrealizowaæ z przyczyn le¿¹cych po stronie pracodawcy,
w szczególnoci w zwi¹zku z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,
wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy,

ROZDZIA£ VII
Inne wiadczenia wynikaj¹ce ze stosunku pracy
§15. *1. Nauczycielowi przys³uguje dodatkowe wynagrodzenie:
1) za analizê i ocenê pisemnych prac z jêzyka polskiego
w wysokoci 20 z³ miesiêcznie,
2) za organizowanie i przygotowanie stanowisk pracy niezbêdnych dla prawid³owej realizacji zadañ produkcyjnych
lub zajêæ praktycznych w wysokoci 20 z³ proporcjonalnie
do wymiaru godzin realizowanych przez nauczyciela.
*2. Wysokoæ dodatku za prowadzenie pracy dyplomowej
ustala siê na poziomie trzech godzin dydaktycznych za ka¿d¹
prowadzon¹ pracê. Za udzia³ w pracach komisji egzaminacyjnej z nauki zawodu i przygotowania zawodowego, komisji
maturalnej i komisji kwalifikacyjnej, potwierdzony zapisami
w protoko³ach, dodatek nalicza siê w wysokoci przepracowanych godzin dydaktycznych poza godzinami ujêtymi w arkuszu organizacyjnym.
3. Nauczycielom, którzy w dniu wolnym od pracy realizuj¹ zajêcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuñcze, a nie
otrzymuj¹ za ten dzieñ innego dnia wolnego, przys³uguje
wynagrodzenie za ka¿d¹ godzinê pracy, obliczane jak za
godzinê ponadwymiarow¹.
ROZDZIA£ VIII
Postanowienia koñcowe
§16. Traci moc:
1) uchwa³a Nr XX/126 Rady Powiatu Koniñskiego z dnia 31
sierpnia 2000 roku w sprawie regulaminu wynagradzania
nauczycieli oraz regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
2) uchwa³a Nr XXIII/140/2000 Rady Powiatu Koniñskiego
z dnia 15 grudnia 2000 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz
regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego,
3) uchwa³a Nr XXXIV/205/02 Rady Powiatu Koniñskiego
z dnia 27 lutego 2002 roku zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
regulaminu wynagradzania nauczycieli oraz regulaminu
przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego.
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§17.W zakresie wszystkich innych spraw wynikaj¹cych ze
stosunku pracy, a nieuregulowanych niniejszym regulaminem maj¹ zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu
Pracy.

* Rozstrzygniêcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego
Nr PN.II-5.0911/76/2005 orzekaj¹ce niewa¿noæ §15 ust. 1
i 2 Uchwa³y Nr XXVI/135/2005 Rady Powiatu Koniñskiego
z dnia 24 lutego 2005 roku w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w szko³ach prowadzonych przez
Powiat Koniñski, ze wzglêdu na istotne naruszenia obowi¹zuj¹cego prawa.

§18. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Koniñskiego.
§19. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Piotr Matyba

2636
UCHWA£A Nr 13/ SO- 8/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Golina na 2005 rok
UZASADNIENIE

Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:

W bud¿ecie Miasta i Gminy Golina na 2005 uchwalonym
w dniu 29 grudnia 2004 r. (uchwa³¹ Nr XXVII/153/2004)
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 20.719.535 z³
i wydatki w wysokoci 19.540.689 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków z Unii Europejskiej w kwocie 1.690.589  z³, oraz przychody z po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 1.686.230 - z³,
Zaplanowano równie¿ rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 2.865.076- z³. oraz
rozchody na sp³atê po¿yczek otrzymanych na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej w kwocie 1.690.589 z³.

Przewodnicz¹ca: Janina Olejniczak
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Golina na
2005 rok przed³o¿onego w dniu 10 stycznia 2005 roku oraz
prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu.
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005 - 2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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£¹czna kwota zobowi¹zañ wraz z odsetkami do sp³aty
w 2005 roku wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi
5.755.664,62 z³ co stanowi 27,78% do dochodów, z tego kwota
3.794.589 z³ dotyczy sp³at zobowi¹zañ i odsetek zwi¹zanych
z jednorazow¹ sp³at¹ po¿yczek pomostowych i na prefinansowanie zaci¹gniêtych na realizacjê zadañ finansowanych ze
rodków Unii Europejskiej.
Pozosta³a kwota sp³at zobowi¹zañ i odsetek wynosi
1.961.075,62 z³ co stanowi 9,46% dochodów bud¿etowych
i nie przekracza 15% czyli spe³nia wymogi wynikaj¹ce
z przepisu art. 113 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.
Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów: Nr 310-13/3/
II/12/2001 z dnia 25.10.2001 r., Nr 310-13/3/II/6/2002 z dnia
11.07.2002 r., Nr 310-13/3/II/12/2003 z dnia 28.07.2003 r., Nr 56/
P/Ko/OW/04 z dnia 27.09.2004 r., Nr 57/P/Ko/OW/04 z dnia
27.09.2004 r., Nr 130/P/Ko/OA/04 z dnia 05.11.2004 roku, 7/I/
JST/2004 z dnia 30.11.2004 r., Nr PP/9/Ko/OW/04 z dnia
11.10.2004 r., Nr PP/8/Ko/OW/04 z dnia 11.10.2004 r. i stwierdzono zgodnoæ tych kwot. Prognoza uwzglêdnia równie¿
zwiêkszenie kwoty d³ugu z tytu³u planowanych w 2005 r.
kredytów i po¿yczek w wysokoci 156.000 z³.
Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 oraz art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005 2010 planowane zad³u¿enie Gminy Golina na koniec roku nie
przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w tym
roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty
w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz











z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym nie przekroczy 15% planowanych dochodów
bud¿etu Gminy.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Janina Olejniczak
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2637
UCHWA£A Nr 18/ SO- 7/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy i Miasta Kleczew na rok 2005
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:

prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy i Miasta Kleczew na 2005 r. uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 roku (uchwa³¹ Nr XXII/194/04)
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 31.808.484 z³
i wydatki w wysokoci 37.038.037 z³.

Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski

W bud¿ecie zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 138.000 z³.

Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu na lata 2005 - 2007 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
i Miasta Kleczew kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy i Miasta Kleczew na
2005 rok przed³o¿onego w dniu 5 stycznia 2005 roku oraz
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów: i stwierdzono
zgodnoæ tych kwot.
Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 oraz art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005 2007 planowane zad³u¿enie Gminy i Miasta Kleczew na koniec
roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki
w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do
sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek
wraz z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem
krótkoterminowym nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy i Miasta Kleczew.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e













 

 













 









przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
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2638
UCHWA£A Nr 11/ SO- 7/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ko³a
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Ko³a na 2005 rok
przed³o¿onego w dniu 6 stycznia oraz prognozy kwoty d³ugu
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta Ko³a na 2005 uchwalonym w dniu 28
grudnia 2004r. (uchwa³¹ Nr XXXII/220/2004) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 39.079.576 z³ i wydatki
w wysokoci 42.842.826 z³. Deficyt bud¿etu wynosi
3.763.250 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 6.319.500 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 56.250 z³ oraz rozchody z tytu³u wykupu emitowanych obligacji w kwocie 2.500.000 z³.
Wykazane w prognozie kwoty d³ugu na lata 2005-2016
zobowi¹zania maj¹ce wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie
kredytów: Nr 5/96/W-16/OW-KM/LK4/050 z 17.10.1996 r. oraz
uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XII/68/99 z 31.08.1999 w sprawie
emisji obligacji komunalnych i stwierdzono zgodnoæ tych
kwot. Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu

z tytu³u planowanych w 2005 r. kredytów i po¿yczek
w wysokoci 6.319.500 z³.
Z analizy danych zawartych w prognozie d³ugu wynika, ¿e
w latach 2005-2016 planowane zad³u¿enie Miasta na koniec
roku nie przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki
w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do
sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek
wraz z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem
krótkoterminowym nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Miasta.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
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2639
UCHWA£A Nr 9/ SO- 7/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Ostrowite
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Ostrowite na 2005
rok przed³o¿onego w dniu 10 stycznia 2005 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie na 2005 uchwalonym w dniu 30 grudnia
2004 r. (uchwa³¹ Nr XXVIII/143/2004) zaplanowane zosta³y
dochody w wysokoci 9.309.960 z³ i wydatki w wysokoci
7.376.204 z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi 1.933.756 z³. W bud¿ecie zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów w kwocie 1.933.756 z³.

Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz

Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005-2008 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy Ostrowite kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów: Nr 1227/2001/
Wn15/OW/P z dnia 07.12.2001 r., Nr 39/P/Ko/OW/03 z dnia
24.06.2003 r., Nr PP/2/Kn/OW/04 z dnia 27.09.2004 r., Nr PP/
3/Ko/OW/04 z dnia 27.09.2004 r., Nr 1441/0/2004 z dnia
22.12.2004 r. i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 oraz art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2008
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym. £¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty zobowi¹zañ
z tytu³u rat kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami do sp³aty
w roku bud¿etowym 2005 oraz planowanym kredytem krótkoterminowym wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi
2.018.406 z³, co stanowi 21,6% dochodów bud¿etu. Z tego
kwota 1.342.500 z³, dotyczy sp³at zobowi¹zañ i odsetek zwi¹zanych z jednorazow¹ sp³at¹ po¿yczek pomostowych zaci¹gniêtych na realizacjê zadañ finansowanych ze rodków UE.
Pozosta³a kwota sp³at zobowi¹zañ i odsetek wynosi 675.906
z³, co stanowi 7,26% dochodów bud¿etu i nie przekroczy 15%
planowanych dochodów bud¿etu Gminy, czym spe³niono
wymogi wynikaj¹ce z przepisu art. 113 ust. 1 i 3 ustawy
o finansach publicznych.














 

 














 










Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2640

— 9978 —

2640
UCHWA£A Nr 17/ SO- 7/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Przykona na 2005 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:

kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Przykona na 2005 uchwalonym w dniu
22 grudnia 2004 r. (uchwa³¹ Nr XXVII/151/04) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 13.674.459 z³ i wydatki
w wysokoci 15.605.459 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 1.931.000 z³.

Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski

W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 1.955.000 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 24.000 z³.

Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Przykona na 2005
rok przed³o¿onego w dniu 4 stycznia 2005 r. oraz prognozy
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu na lata 2005 - 2007 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:










Prognoza kwoty d³ugu uwzglêdnia zwiêkszenie kwoty
d³ugu z tytu³u planowanych w 2005 r. kredytów i po¿yczek
w wysokoci 1.955.000 z³.
Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 oraz art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005 - 2007
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym nie
przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e



 

 













 









przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2641

— 9979 —

2641
UCHWA£A Nr 29/ SO- 7/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 27 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy i Miasta K³odawa
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:

prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy i Miasta K³odawa na 2005 uchwalonym
w dniu 28 grudnia 2004 r. (uchwa³¹ Nr 164/04) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 21.010.657 z³ i wydatki
w wysokoci 20.760.264 z³. Nadwy¿ka bud¿etu wynosi
250.393 z³.

Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka

W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 1.455.802 z³, a tak¿e zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 1.706.195 z³.

Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy i Miasta K³odawa na
2005 rok przed³o¿onego w dniu 11 stycznia 2005 r. oraz
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów: Nr 10202762116341796-310-11-2/I/16/2003 z dnia 23.0-5.2003 r., Nr 351
/2003 z dnia 04.07.2003 r. oraz umow¹ organizacji prowadzenia i obs³ugi emisji obligacji komunalnych PKO BP S.A. z dn.
05.05.2000 r. i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 oraz art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005-2008
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym nie
przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej

Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005-2008 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:














 

 














 











jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2642

— 9980 —

2642
UCHWA£A Nr 32/ SO- 5/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Babiak
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. w osobach:

chody na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 2.405.012 z³.
Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:
Nr 2000-6004 z 26.05.2000 r., Nr 2001-6003 z 27.03.2001 r.,
Nr 2001-6026 z 19.12.2001 r., Nr KR/LK/COFUND/999/02
z 04.12.2002 r., Nr 29/P/Ko/OW/03 z 13.06.2003 r., Nr 766/2/
2003 z 17.12.2003 r., Nr 120/P/Ko/OW/04 z 15.11.2004 r., Nr
121/P/Ko/OW/04 z 15.11.2004 r. i stwierdzono zgodnoæ tych
kwot. W prognozie kwoty d³ugu publicznego ujêto tak¿e
kredyt inwestycyjny Nr 51/2004 z 29.07.2004 r. Raty kapita³owe przypadaj¹ce na 2005 rok ujête w prognozie s¹ wy¿sze (na
pozosta³e lata ni¿sze) ni¿ w harmonogramie sp³at za³¹czonym
do umowy. Wprawdzie postanowienie umowy dopuszcza
mo¿liwoæ wczeniejszej sp³aty kredytu, ale Gmina nie przedstawi³a ani aneksu do umowy, ani nowego harmonogramu
sp³at, które potwierdzi³yby fakt wczeniejszej sp³aty kredytu.

Przewodnicz¹ca: Zofia Ligocka
Cz³onkowie: Leszek Maciejewski
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Babiak na 2005 rok
przed³o¿onego w dniu 13 stycznia 2005r. oraz prognozy kwoty
d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ z zastrze¿eniem o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Babiak na 2005 uchwalonym w dniu
29 grudnia (uchwa³¹ Nr XXX/168/04) zaplanowane zosta³y
dochody w wysokoci 15.573.121 z³ i wydatki w wysokoci
14.568.109 z³.

Prognoza uwzglêdnia równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu
z tytu³u planowanego w 2005 r. kredytu w wysokoci
1.400.000 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005 - 2009 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 1.400.000 z³, a tak¿e zaplanowano roz-
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005 - 2009
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym. £¹czna kwota zobowi¹zañ wraz z odsetkami do sp³aty
w 2005 roku, wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi
5.314.229 z³, co stanowi 34,12% dochodów bud¿etu Gminy,
z tego kwota 4.413.468 z³ dotyczy zobowi¹zañ zwi¹zanych ze
sp³at¹ rat kapita³owych i odsetek od po¿yczek i kredytów
zaci¹gniêtych na realizacjê zadañ finansowanych z udzia³em
rodków z bud¿etu UE. Pozosta³a kwota sp³at rat kapita³owych
zobowi¹zañ i odsetek wynosi 900.761 z³, co stanowi 5,78%
dochodów bud¿etu Gminy i nie przekroczy 15% planowanych
dochodów.



 

 















 











Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 z zm.).
W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego pomimo, i¿ wskaniki
ustawowe dotycz¹ce maksymalnego zad³u¿enia i wielkoci
sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek wraz z odsetkami
nie zosta³y przekroczone to sytuacja finansowa Gminy jest
trudna. Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, i¿ w bud¿ecie Gminy na
2005 rok wydatki bie¿¹ce s¹ wy¿sze od dochodów bie¿¹cych
o kwotê 205.503 z³. Dochody bie¿¹ce stanowi¹ dochody
ogó³em pomniejszone o jednorazowe dochody z tytu³u sprzeda¿y mienia oraz rodków otrzymanych na realizacjê inwestycji w ramach programu SAPARD, a wydatki bie¿¹ce stanowi¹
wydatki ogó³em pomniejszone o wydatki maj¹tkowe. W zwi¹zku z tym, ¿e dochody bie¿¹ce nie zabezpieczaj¹ sfinansowania

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2642, 2643

— 9981 —

wydatków bie¿¹cych 2005 roku, a tak¿e planowaniem nowych
zadañ inwestycyjnych, które nie s¹ finansowane ze róde³
zewnêtrznych i koniecznoci¹ sp³aty rat kapita³owych kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych, Gmina planuje zaci¹gn¹æ
w roku bie¿¹cym kredyt lub po¿yczkê w wysokoci 1.400.000
z³. Zatem je¿eli nie nast¹pi zwiêkszenie dochodów bud¿etu
lub racjonalizacja wydatków bie¿¹cych to obs³uga d³ugu
bêdzie siê wi¹za³a z koniecznoci¹ zaci¹gania kolejnych kredytów i po¿yczek, a w konsekwencji doprowadzi do narastania zad³u¿enia bud¿etu Gminy. Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad
Orzekaj¹cy formu³uje w tym zakresie zastrze¿enie
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e

przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu zobowi¹zañ nale¿y przestrzegaæ norm wynikaj¹cych z art. 114
ustawy o finansach publicznych oraz uwzglêdniaæ sytuacjê
finansow¹ gminy.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Ligocka

2643
UCHWA£A Nr SO - 0951/60p/14/Pi/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Wójta Gminy
Kaczory Nr 101/2005 z dnia 18 lutego 2005 r. w sprawie prognozy kszta³towania siê kwoty d³ugu.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie: Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
o prognozie d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Kaczory Nr 101/2005 z dnia 18 lutego 2005
r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31 grudnia 2004 r. wyniesie 7.744.824 z³.

Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2005 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2005 r. wyniesie 6.250.150 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2005 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami, kwoty do której Wójt mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki
i kredyty krótkoterminowe w 2005 r. oraz prognozowanych
dochodów:
1. przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami w latach 2005  2012 stanowi: 2005 r.  14,70%
(po w³¹czeniu sp³at okrelonych w umowie z podmiotem
dysponuj¹cym funduszami UE  16,84%), 2006 r.  12,61%,
2007 r.  11,69%, 2008 r.  13,47%, 2009 r.  6,95%, 2010
r.  4,73%, 2011 r.  3,70%, 2012 r.  0,77% prognozowanych dochodów.
2. przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2005 r.  42,84%, 2006 r.  33,25%, 2007 r.  23,73%, 2008
r.  12,48%, 2009 r.  7,14%, 2010 r.  3,57%, 2011 r. 
0,44% prognozowanych dochodów.
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Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2005 - 2012 kszta³tuje siê na poziomie od (-) 0,6% do
0,7%. W ocenie Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych
dochodów w 2005 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad
Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na
nastêpne lata nie powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji
ostatniego roku bud¿etowego.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art.
ustawy z dnia 26 listopada 1998r.
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwoanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk

przedstawiona prognoza
113 ust. 3 oraz art. 114
o finansach publicznych
zm.).

2644
UCHWA£A Nr 36/ SO- 6/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Orchowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Orchowo na 2005 uchwalonym w dniu
30 grudnia 2004 roku (uchwa³¹ Nr XXV/141/04) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 8.532.254 z³ i wydatki w wysokoci 7.362.754 z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów
krajowych w kwocie 1.050.000 z³ a tak¿e zaplanowano rozchody na ³¹czn¹ kwotê 2.219.500 z³ z tego: na sp³atê otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 210.500 z³.

Przewodnicz¹cy: Józef Godzikiewicz
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

na sp³atê po¿yczek otrzymanych na finansowanie zadañ
realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu
Unii Europejskiej 2.009.000 z³

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Orchowo na 2005
rok przed³o¿onego w dniu 11 stycznia 2005 roku oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu.
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Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005-2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy Orchowo kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów i po¿yczek:

Gminy i nie przekroczy 15% planowanych dochodów, czym
spe³niono wymogi wynikaj¹ce z przepisu art. 113 ust 1 i 3
ustawy o finansach publicznych.

Nr 013/01/271947 z 29.05.2001 r., Nr 2734/37/03 z 10.12.2003
r., Nr 21/P/Ko/OW/04 z 10.08.2004 r., Nr 310-13/1/II/9/SIÊ/2004
z 23.08.2004 r., Nr 310-13/1/II/11/SIÊ/2004 z 03.09.2004 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot. Prognoza uwzglêdnia
równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu z tytu³u planowanego
w 2005 r. kredytu w wysokoci 1.050.000 z³.

Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotami dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.

Powy¿sze wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 113
ust. 3 oraz art. 114 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z zm.).
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005 - 2010
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym. £¹czna kwota zobowi¹zañ wraz z odsetkami do sp³aty
w 2005 roku, wg stanu na dzieñ wydania opinii wynosi
2.424.500 z³, co stanowi 28,42% dochodów bud¿etu Gminy.
Z tego kwota 2.009.000 z³ dotyczy sp³at zobowi¹zañ zwi¹zanych z jednorazow¹ sp³at¹ po¿yczek pomostowych zaci¹gniêtych na realizacjê zadañ finansowanych z udzia³em rodków z bud¿etu UE. Pozosta³a kwota sp³at zobowi¹zañ i odsetek wynosi 415.500 z³, co stanowi 4,87% dochodów bud¿etu

Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz

2645
UCHWA£A Nr 37/ SO-7/P/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 1 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Wierzbinek na rok 2005
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. w osobach:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Wierzbinek na 2005
rok przed³o¿onego w dniu 17 stycznia 2005 oraz prognozy

kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu.
UZASADNIENIE
W bud¿ecie Gminy Wierzbinek na 2005 uchwalonym
w dniu 29 grudnia 2004 roku (uchwa³¹ Nr 157/XXIII/2004)
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 11.332.080 z³
i wydatki w wysokoci 10.964.080 z³.
W bud¿ecie zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów w kwocie 368.000 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2005 - 2010 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy
kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie kredytów: Nr 018/KG/
27666353/04-1 i stwierdzono zgodnoæ tych kwot.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005 - 2015
planowane zad³u¿enie Gminy Wierzbinek na koniec roku nie
przekroczy 60% planowanych dochodów jednostki w tym
roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty
w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym nie przekroczy 15% planowanych dochodów
bud¿etu Gminy.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 114
ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
















 

 
















 












dochodów tej jednostki. Ograniczeñ tych nie stosuje siê do
emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek
zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cymi funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 114 ustawy
o finansach publicznych.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski
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2646
UCHWA£A Nr SO- 63/3 -P/Ka/05/ SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kominek
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,
Cz³onkowie: Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) o prawid³owoci
prognozy kwoty d³ugu Gminy Kominek wyra¿a opiniê pozytywn¹
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Kominek dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XVIII/138/2004 Rady Gminy Kominek z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
na 2005 r.,
- Prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004  2013 (w z³otych)
oraz Informacja gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2004  2013,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
koñca I, II i III kwarta³u 2004 r.,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia 2003 roku,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II i III kwarta³u 2004 r.
W bud¿ecie Gminy na 2005 r. zaplanowano dochody
bud¿etowe w wysokoci 11.316.970 z³, wydatki bud¿etowe
w wysokoci 13.212.657 z³. Przewidywany deficyt bud¿etowy
w kwocie 1.895.687 z³ pokryty bêdzie przychodami z po¿yczek
i kredytów. W bud¿ecie na 2005 r. planuje siê przychody

bud¿etowe w wysokoci 1.958.540 z³. Rozchody bud¿etowe
(sp³aty kredytów i po¿yczek) zaplanowano w wysokoci
62.853 z³.
W §14 uchwa³y bud¿etowej na 2005 r. ustalono kwotê
250.000 z³ do wysokoci, której Wójt mo¿e zaci¹gn¹æ kredyty
krótkoterminowe na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku
niedoboru bud¿etowego. W §12 uchwa³y upowa¿niono Wójta
do zaci¹gania po¿yczki na prefinansowanie projektu realizowanego ze rodków unijnych w ramach Zintegrowanego
Programu Operacyjnego rozwoju Regionalnego do kwoty
969.771 z³.
Wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego w bud¿ecie zaplanowano w wysokoci 45.000 z³.
Wed³ug kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego, w 2004 roku - na koniec I kwarta³u
d³ug gminy wynosi³ 315.000 z³, co stanowi³o 3,2% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych, z kolei na koniec
II kwarta³u d³ug gminy wyniós³ 303.178 z³, co stanowi³o 2,8%
planowanych dochodów bud¿etowych, na koniec III kwarta³u
d³ug gminy wyniós³ 454.039 z³, co stanowi³o 4,2% planowanych dochodów bud¿etowych. Zobowi¹zania te obejmowa³y
zad³u¿enie z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek.
Z Prognozy dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu
na koniec danego roku) w latach 2004  2006 wynika, ¿e
³¹czna kwota zobowi¹zañ Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, na koniec 2004 r. wynosi³a 442.227 z³, co
stanowi³o 4,0% planowanych dochodów bud¿etowych. £¹czna
kwota zad³u¿enia gminy z tytu³u kredytów, po¿yczek na koniec 2005 r. wyniesie 340.000 z³.
Wed³ug prognozy przed³o¿onej przez Gminê ³¹czna kwota
d³ugu Gminy w latach 2005 - 2013 na koniec danego roku
bud¿etowego w stosunku do prognozowanych dochodów
przedstawia siê nastêpuj¹co:
2005  20,7%,
2006  16,6%,
2007  12,6%,
2008  8,9%,
2009  5,1%,
2010 - 2,2%,
2011 - 2,0%,
Oznacza to, ¿e w latach 2005 - 2011 na koniec danego roku
prognozowany d³ug nie przekroczy 60% prognozowanych
w danym roku dochodów.
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Uwzglêdniaj¹c informacje i prognozy dotycz¹ce wydatków, dochodów oraz wielkoci sp³at przedstawione przez
Gminê a tak¿e bior¹c pod uwagê upowa¿nienie Wójta Gminy
do zaci¹gania kredytów i po¿yczek krótkoterminowych w 2005
r. wynikaj¹ce z §14 uchwa³y bud¿etowej w wysokoci 250.000
z³, ³¹czne kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w latach 2005 
2013 rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi od nich
odsetkami oraz z kwot¹ kredytów krótkoterminowych w 2005
roku w stosunku do przewidywanych dochodów bud¿etu
w latach 2005 - 2013 kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:
2005  3,2%,
2006  4,2%,
2007  3,9%,
2008  3,7%,
2009  3,7%,
2010  2,1%,
2011  1,0%,
2012  0,9%,
2013  0,9%.

Poz. 2646

Z powy¿szego wynika, ¿e w latach 2005 - 2013 ³¹czne
kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym
rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami oraz
kredytem krótkoterminowym nie przekrocz¹ 15% planowanych w danym roku dochodów bud¿etu Gminy. Spe³nia to
warunek okrelony w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych. Stosownie do art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148 ze zm.) do wyliczenia relacji ³¹cznej kwoty sp³at
kredytów i po¿yczek oraz odsetek od tych kredytów i po¿yczek
do planowanych dochodów nie wlicza siê sp³at kredytów
i po¿yczek na prefinansowanie wydatków, których ród³em
finansowania s¹ rodki funduszy strukturalnych lub Funduszu
Spójnoci Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym do wyliczenia
relacji sp³at zad³u¿enia do dochodów w 2005 r., nie uwzglêdniono kwoty 969.771 z³ wynikaj¹cej z upowa¿nienia dla Wójta
do zaci¹gania po¿yczki na prefinansowanie projektu ze rodków strukturalnych Unii Europejskiej.
Wskazuj¹c na powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
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2647
UCHWA£A Nr SO -65/4-P/Ka/05 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy £êka Opatowska
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Teresa Marczak,
Cz³onkowie: Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577) oraz art. 115
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy £êka Opatowska wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy £êka
Opatowska dokonano w oparciu o:
- uchwa³ê Nr VI/74/2004 Rady Gminy £êka Opatowska
z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2004 r. ze zmianami (ostatnia zmiana dokonana
uchwa³¹ Nr XXIV/123/2004 Rady Gminy £êka Opatowska
z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie: zmian bud¿etu
gminy na 2004 rok),
- uchwa³ê Nr XXIV/124/2004 Rady Gminy £êka Opatowska
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2005 r.,
- Prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach
2005 - 2012 (wg stanu na koniec danego roku) uzupe³nion¹ w dniu 8 lutego 2005 r.
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- sprawozdania na formularzach Rb - Z za I, II i III kwarta³
2004 roku,
- sprawozdanie Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za
okres od pocz¹tku roku do koñca I, II i III kwarta³u 2004
roku.
Uchwalony bud¿et na 2005 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 11.756.893 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
12.718.893 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 962.000 z³ sfinansowany zostanie po¿yczk¹ i kredytem bankowym. Przychody
ogó³em z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek zaplanowano w wysokoci 1.678.000 z³. W bud¿ecie na 2005 r.
rozchody z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek ustalono
w kwocie 716.000 z³.
W §5 uchwa³y bud¿etowej na 2005 r. ustalono kwotê
2.193.476 z³ do wysokoci, której Wójt mo¿e zaci¹gn¹æ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w roku bud¿etowym, w tym
kwotê 2.123.476 z³ wyodrêbniono jako po¿yczkê na prefinansowanie projektu ze rodków Unii Europejskiej, a kwotê
70.000 z³ przeznaczono na wydatki bie¿¹ce.
Wydatki na obs³ugê d³ugu publicznego w bud¿ecie zaplanowano w wysokoci 95.311 z³.
Wed³ug wyliczeñ Sk³adu Orzekaj¹cego dokonanych na
podstawie sprawozdawczoci bud¿etowej i uchwa³ bud¿etowych za 2004 r. kwota zad³u¿enia Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek na koniec 2004 r. wynosi³a 1.180.000
z³ co stanowi³o 13,6% planowanych dochodów na ten rok.
Wed³ug Prognozy dochodów, wydatków oraz d³ugu
w latach 2005  2012 (wg stanu na koniec danego roku)
przedstawionej przez gminê prognozowany d³ug gminy przedstawia siê nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2005  2012
planowane zad³u¿enie gminy na koniec danego roku nie
przekroczy 60% planowanych dochodów jednostek w tym
roku bud¿etowym a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty
w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym nie przekroczy 15% planowanych dochodów
bud¿etu gmin.
Stosownie do art. 113 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148 ze zm.) do wyliczenia relacji ³¹cznej kwoty sp³at kredytów
i po¿yczek oraz odsetek od tych kredytów i po¿yczek do
planowanych dochodów nie wlicza siê sp³at kredytów i po¿yczek na prefinansowanie wydatków, których ród³em finansowania s¹ rodki funduszy strukturalnych lub Funduszu Spój-

noci Unii Europejskiej. W zwi¹zku z tym do wyliczenia relacji
sp³at zad³u¿enia do dochodów w 2005 r., nie uwzglêdniono
kwoty 2.123.476 z³ wynikaj¹cej z upowa¿nienia dla Wójta do
zaci¹gania krótkoterminowej po¿yczki na prefinansowanie
projektu ze rodków strukturalnych Unii Europejskiej.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak

2648
UCHWA£A Nr SO  67/3-P/Ka/05 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów Wielkopolski
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy Idzi Kalinowski,
Cz³onkowie: Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577) oraz art. 115
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.),
o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów Wielkopolski wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Ostrów
Wielkopolski dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XXVI/353/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2005
rok,

- informacjê gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2005 - 2014, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
w latach 2005-2014 dorêczon¹ tutejszej Izbie w dniu
24.01.2005 r., uzupe³nion¹ 10.02.2005 r.,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia 31
grudnia roku 2003,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III
kwarta³u roku 2004,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia roku 2003 r.,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III kwarta³u roku 2004 r.
Uchwalony bud¿et na 2005 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 107.697.754 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
107.463.154 z³, nadwy¿kê bud¿etow¹ w kwocie 234.600 z³,
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któr¹ przeznaczono na sp³atê rat kredytów i po¿yczek. Przychody bud¿etu z tytu³u kredytów i po¿yczek zaplanowano
w kwocie 1.500.000 z³, rozchody bud¿etu z tytu³u sp³at rat
kredytów i po¿yczek okrelono na kwotê 234.600 z³ oraz
z tytu³u wykupu innych papierów wartociowych ustalono na
kwotê 1.500.000 z³.
Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu Miasta wynosi³a:
- na koniec 2003 r.  42.000.000 z³ z tytu³u papierów
wartociowych, co stanowi³o 47,26% wykonanych w tym
okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec I kwarta³u 2004 r.  42.000.000 z³ z tytu³u
papierów wartociowych, co stanowi³o 47,81% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec II kwarta³u 2004 r.  42.000.000 z³ z tytu³u
papierów wartociowych, co stanowi³o 45,10% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,
- na koniec III kwarta³u 2004 r.  44.750.000 z³ z tytu³u
papierów wartociowych, co stanowi³o 46,73% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych.
£¹czna kwota d³ugu do prognozowanych dochodów ogó³em w latach 2005  2014 wg prognozy kwoty d³ugu przedstawia siê nastêpuj¹co:
2005  41,33%,
2006  36,43%,
2007 - 30,31%,
2008 - 20,79%,
2009 - 11,34%,
2010 - 5,75%,
2011 - 0,11%,
2012 - 0,07%,
2013 - 0,03%,
2014 - 0%.
Oznacza to, ¿e w latach 2005 - 2014 prognozowany d³ug
na koniec danego roku nie przekroczy 60% planowanych
w tym roku dochodów.

Poz. 2648

Jednoczenie Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca szczególn¹ uwagê
na koniecznoæ przestrzegania przepisów art. 114 ust. 1 i 2
ustawy o finansach publicznych w trakcie uchwalania i wykonywania bud¿etów roku bie¿¹cego i lat nastêpnych.
£¹czne kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od tych kredytów i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek
i dyskonta, a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów papierów wartociowych w porównaniu do
prognozowanych dochodów w latach 2005-2014 na dzieñ
wydania opinii stanowiæ bêd¹:
2005  5,62%,
2006  9,13%,
2007 - 9,91%,
2008 - 12,45%,
2009 - 11,57%,
2010 - 7,09%,
2011 - 6,52%,
2012 - 0,51%,
2013 - 0,50%,
2014 - 0,48%.
Z powy¿szego wynika, ¿e w latach 2005  2014 ³¹czne
kwoty przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku bud¿etowym
rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami od tych
kredytów i po¿yczek, oraz nale¿nych odsetek i dyskonta,
a tak¿e przypadaj¹cych w danym roku bud¿etowym wykupów
papierów wartociowych nie przekrocz¹ 15% planowanych
w danym roku dochodów bud¿etu Miasta. Spe³nia to wymóg
okrelony w art. 113 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
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UCHWA£A Nr SO-0951/57p/14/Pi/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona
Nr 12/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie okrelenia prognozy d³ugu gminy Rogono w latach 2005 - 2012.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie: Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 115 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
o prognozie d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona Nr 12/05 z dnia 9 lutego 2005 r. Sk³ad
Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Przewidywany stan zad³u¿enia z tytu³u kredytów i po¿yczek na 31 grudnia 2004 r. (wg za³o¿eñ prognozy d³ugu)
wyniesie 4.332.530 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów oraz planowanych rozchodów bud¿etu na 2005 r. d³ug nominalny na
dzieñ 31 grudnia 2005 r. wyniesie 14.966.231 z³.
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2005 r.
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami, kwoty do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ po¿yczki i kredyty krótkoterminowe w 2005 r. oraz prognozowanych
dochodów:
1. przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami w latach 2005  2012 stanowi: 2005 r.  6,56%
(po uwzglêdnieniu sp³at zad³u¿enia wynikaj¹cego z umów
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  37,14%),
2006 r.  5,11% (po uwzglêdnieniu sp³at zad³u¿enia wynikaj¹cego z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  35,80%), 2007 r.  7,56%, 2008 r.  9,61%, 2009
r.  8,29%, 2010 r.  6,67%, 2011 r.  5,26%, 2012 r.  2,29%
prognozowanych dochodów.
2. przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2005 r.  29,97% (po w³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE 

60,55%), 2006 r.  27,86% (po w³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  66,54%), 2007 r.  30,07%, 2008 r.  21,25%, 2009
r.  13,54%, 2010 r.  7,27%, 2011 r.  2,23% prognozowanych dochodów.
Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2005 - 2012 kszta³tuje siê na poziomie 1%. W ocenie
Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów
w 2005 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie
powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.
Prognozowane wydatki w poszczególnych latach nie powinny byæ wy¿sze od prognozowanych dochodów, wrêcz
przeciwnie, sp³aty rat kredytów i po¿yczek winny byæ zabezpieczone dochodami gminy (zgodnie z treci¹ podjêtych
uchwa³ kredytowych i po¿yczkowych). Zatem brak jest podstaw prawnych do planowania w prognozie deficytu bud¿etu
poza rokiem bud¿etowym. W aktualnym stanie prawnym brak
jest równie¿ podstaw do planowania wydatków bie¿¹cych
w poszczególnych latach na poziomie ni¿szym ni¿ na rok
bud¿etowy. Powy¿sze nale¿y rozwa¿yæ przy kolejnych zmianach bud¿etu na 2005 r. i zmianach za³o¿eñ prognozy. Ponadto za³o¿enia te winny równie¿ uwzglêdniaæ sp³atê kredytów
i po¿yczek zaci¹gniêtych na prefinansowanie zadañ realizowanych przy wspó³udziale rodków funduszy strukturalnych.
Za³o¿enia przed³o¿onej prognozy nie zawieraj¹ tych danych.
Dla wyliczeñ okrelonych art. 113 ustawy o finansach publicznych Sk³ad Orzekaj¹cy uwzglêdni³ fakt, ¿e sp³aty nast¹pi¹
w roku ich zaci¹gniêcia. O ile stan faktyczny jest odmienny
nale¿y uwzglêdniæ w kolejnych zmianach za³o¿eñ prognozy
d³ugu.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu na 2005 r. spe³nia wymogi art. 113 oraz art. 114
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk
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UCHWA£A Nr SO.-0951/59p/13/Pi/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 21 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu w zwi¹zku z uchwaleniem bud¿etu na 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Halina Kurjan

Krystyna Stró¿yk
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577, Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, z 2004
r. Nr 273, poz. 2703) w zwi¹zku z art. 115 ust. 1 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
166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
poz. 2135, Nr 273, poz. 2703) o prognozie kwoty d³ugu Miasta
i Gminy Wyrzysk wyra¿a opiniê pozytywn¹.
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Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w Zarz¹dzeniu Burmistrza Wyrzyska Nr 97/05 z dnia 14 lutego
2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W 2005 r. Gmina zaplanowa³a otrzymanie kolejnych transz
tj.: kredytu z BS Wiêcbork w kwocie 300.000 z³.

Cz³onkowie: Ryszard Auksztulewicz
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* pod warunkiem, ¿e kwoty wynikaj¹ce z udzielonego WTBS
porêczenia nie bêd¹ wymagalne (ewentualne zobowi¹zania z tego tytu³u na 31 grudnia 2005 r. wynios³yby 226.170
z³).
** wartoæ rednia roczna
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty spe³nia wymogi art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy
o finansach publicznych.

Kwota rat po¿yczek, kredytów, udzielonych porêczeñ wraz
z odsetkami przypadaj¹cych do sp³aty w 2005 r. wynosi
1.570.884 z³, co stanowi 7,12% planowanych na ten rok
dochodów, a z uwzglêdnieniem zawartego w uchwale bud¿etowej upowa¿nienia do zaci¹gania przez Burmistrza po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych do kwoty 200.000 z³, wskanik
dotycz¹cy sp³aty tych zobowi¹zañ wyniesie 8,03%. D³ug (nominalny) na dzieñ 31.12.2004 r. z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wynosiæ bêdzie 5.385.000 z³, co stanowi
24,41% planowanych na ten rok dochodów.
D³ug na koniec poszczególnych lat oraz sp³aty rat po¿yczek, kredytów, udzielonych porêczeñ wraz z odsetkami
w latach 2006 - 2024 kszta³towaæ siê bêd¹ nastêpuj¹co:
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Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie
do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Halina Kurjan
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2651
UCHWA£A Nr 10/SO- 7/D/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy i Miasta Kleczew
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹ca: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy na 2005 r., uchwa³¹
Nr XXII/194/04 z dnia 29 grudnia 2004 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie
w dniu 5 stycznia 2005 r. wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu.
UZASADNIENIE
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2005 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy i Miasta Kleczew na 2005 r., uchwalonym w dniu 29 grudnia 2004 r. (uchwa³¹ Nr XXII/194/04)
zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 31.808.484 z³
i wydatki w wysokoci 37.038.037 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu w kwocie
5.229.553 z³ zaplanowano przychody z: zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 5.367.553 z³.
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 0,43%. Zatem spe³niony zostanie wymóg art. 45
ustawy o finansach publicznych.

W bud¿ecie zaplanowano równie¿ rozchody na sp³atê
otrzymanych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie
138.000 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60%
planowanych dochodów w latach sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty wraz
z odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym
kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie poni¿ej 15% planowanych
dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, aby przy planowaniu
i zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek braæ pod uwagê mo¿liwoæ
wywi¹zania siê przez Gminê z tych zobowi¹zañ. W pierwszej
kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami, sp³atê odsetek i rat
kapita³owych wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
wymagalnych zobowi¹zañ jednostek, wynikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2652

— 9993 —

2652
UCHWA£A Nr 19 /SO-7/D/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta Ko³a
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padPoz. 2652ziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 115 ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Ko³a na 2005r.,
uchwa³¹ Nr XXXII/220/2004 z dnia 28 grudnia 2004 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 6 stycznia 2005 r. wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu.
UZASADNIENIE
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2005 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Miasta Ko³a na 2005 r., uchwalonym w dniu
28 grudnia (uchwa³¹ Nr XXXII/220/2004) zaplanowane zosta³y
dochody w wysokoci 39.079.576 z³ i wydatki w wysokoci
42.842.826 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu w kwocie
3.763.250 z³ zaplanowano przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek
i kredytów krajowych w kwocie. £¹czna kwota przychodów
z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych planowanych
w bud¿ecie za 2005 rok wynosi 6.319.500 z³. Rozchody na
sp³atê otrzymanych po¿yczek i kredytów krajowych zaplanowano w kwocie 56.250 z³ a rozchody z tytu³u wykupu obligacji
w kwocie 2.500.000 z³

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 9,63%. Zatem spe³niony zostanie wymóg art. 45
ustawy o finansach publicznych.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60%
planowanych dochodów w latach sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty wraz
z odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym
kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie poni¿ej 15% planowanych
dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, aby przy planowaniu
i zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek braæ pod uwagê mo¿liwoæ
wywi¹zania siê przez Miasto z tych zobowi¹zañ. W pierwszej
kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami, sp³atê odsetek i rat
kapita³owych wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
wymagalnych zobowi¹zañ jednostek, wynikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2653

— 9994 —

2653
UCHWA£A Nr 9 /SO-7/D/2005/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 19 stycznia 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Przykona na 2005 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 115
ust 1. ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r.
w osobach:
Przewodnicz¹cy: Leszek Maciejewski
Cz³onkowie: Zofia Ligocka
Józef Godzikiewicz
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Przykona na 2005 r.,
uchwa³¹ Nr XXVII/151/04 z dnia 22 grudnia 2004 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 4 stycznia 2005 r. wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu.
UZASADNIENIE
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2005 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Przykona na 2005 r., uchwalonym
w dniu 22 grudnia 2004 r. (uchwa³¹ Nr XXVII/151/04) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 13.674.459 z³ i wydatki
w wysokoci 15.605.459 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu w kwocie
1.931.000 z³ zaplanowano przychody z:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie
1.955.000 z³.
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 14,12%.

W bud¿ecie zaplanowano równie¿ rozchody na sp³atê
otrzymanych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie
24.000 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60%
planowanych dochodów w latach sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty wraz
z odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym
kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie poni¿ej 15% planowanych
dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, aby przy planowaniu
i zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek braæ pod uwagê mo¿liwoæ
wywi¹zania siê przez Gminê z tych zobowi¹zañ. W pierwszej
kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami, sp³atê odsetek i rat
kapita³owych wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
wymagalnych zobowi¹zañ jednostek, wynikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leszek Maciejewski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9995 —

Poz. 2654

2654
UCHWA£A Nr SO 64/3- D/Ka/05 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 8 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Kominek deficytu bud¿etowego na rok 2005
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca idzi Kalinowski,
Cz³onkowie: Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 ze zm.) w sprawie opinii
o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Kominek deficytu
bud¿etowego na rok 2005 wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Kominek
deficytu bud¿etowego na rok 2005 dokonano w oparciu
o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê Nr XVIII/138/2004 Rady Gminy Kominek z dnia
28 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
na 2005 r.,
- Prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu (wg stanu na
koniec danego roku) w latach 2004  2013 (w z³otych)
oraz Informacja gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2004  2013,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
dnia 31 grudnia roku 2003,
- Rb - Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do
koñca I, II i III kwarta³u 2004 r.,

- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do dnia 31 grudnia 2003 roku,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II i III kwarta³u 2004 r.
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2005 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy na 2005 r. zaplanowano dochody
bud¿etowe w wysokoci 11.316.970 z³, wydatki bud¿etowe
w wysokoci 13.212.657 z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu w kwocie 1.895.687 z³ zaplanowano przychody
z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w kwocie 1.958.540 z³
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 16,75%. Zatem spe³niony zostanie wymóg art. 45
ustawy o finansach publicznych.
W bud¿ecie zaplanowano równie¿ rozchody na sp³atê
otrzymanych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie
62.853 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60%
planowanych dochodów w latach sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty wraz
z odsetkami oraz ewentualnym kredytem krótkoterminowym
kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie poni¿ej 15% planowanych
dochodów.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

— 9996 —

Poz. 2655

2655
UCHWA£A Nr SO 66/4- D/Ka/05 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 10 lutego 2005 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê £êka Opatowska deficytu bud¿etowego na rok 2005
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca Teresa Marczak,
Cz³onkowie: Zofia Kowalska,
Zofia Freitag,
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 115 ust. 1 pkt
1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) w sprawie opinii
o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê £êka Opatowska
deficytu bud¿etowego na rok 2005 wyra¿a opiniê pozytywn¹.
UZASADNIENIE
Oceny mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê £êka Opatowska deficytu bud¿etowego na rok 2005 dokonano w oparciu:
- uchwa³ê Nr XXIV/124/2004 Rady Gminy £êka Opatowska
z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2005 r.,
- Prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach
2005 - 2012 (wg stanu na koniec danego roku) uzupe³nion¹ w dniu 8 lutego 2005 r.
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2005 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy £êka Opatowska na 2005 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 11.756.893 z³ i wydatki
w wysokoci 12.718.893 z³.

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu w kwocie
962.000 z³ zaplanowano przychody z po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym. Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 8,18%. Zatem spe³niony zostanie
wymóg art. 45 ustawy o finansach publicznych. Wysokoæ
przychodów z kredytów i po¿yczek ustalono w kwocie 1.678.000
z³. Rozchody bud¿etowe z tytu³u sp³aty otrzymanych po¿yczek
i kredytów zaplanowano w kwocie 716.000 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów w latach sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty rat kredytów
i po¿yczek wraz z odsetkami kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie nie przekraczaj¹cym 15% planowanych w 2005 r. dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, aby przy planowaniu
i zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek braæ pod uwagê mo¿liwoæ
wywi¹zania siê przez Gminê z tych zobowi¹zañ. W pierwszej
kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami, sp³atê odsetek i rat
kapita³owych wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
wymagalnych zobowi¹zañ jednostek, wynikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od daty
jej dorêczenia.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 91

Poz. 2656, 2657

— 9997 —

2656
UCHWA£A Nr SO-0951/56d/12/Pi/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu przedstawionego
w uchwale Rady Miejskiej w £ob¿enicy Nr XXIV/147/05 z dnia 28 stycznia 2005 r.
w sprawie uchwalenia Bud¿etu Miasta i Gminy £ob¿enica na 2005 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy: Ryszard Auksztulewicz
Cz³onkowie: Krystyna Stró¿yk

stycznia 2005 r. zaplanowano dochody w wysokoci 16.778.840
z³, wydatki w kwocie 18.099.465 z³, deficyt bud¿etu gminy
w wysokoci 1.320.625 z³. Jako przychody wskazano kwotê
2.221.500 z³, jako zaci¹gniêcie po¿yczek i kredytów. Jako
rozchody zaplanowano kwotê 900.875 z³, z przeznaczeniem na
sp³atê rat kredytów i po¿yczek.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Halina Kurjan
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy
£ob¿enica w 2005r. wyra¿a: opiniê pozytywn¹.

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz

UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta i Gminy £ob¿enica na 2005r. uchwalonym uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXIV/147/05 z dnia 28

2657
UCHWA£A Nr SO-0951/58d/14/Pi/2005 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 17 lutego 2005 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu przedstawionego
w uchwale Rady Miejskiej w Rogonie Nr XXVIII/223/2005 z dnia z 9 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy Rogono na 2005 rok.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca: Krystyna Stró¿yk
Cz³onkowie: Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy
Rogono w 2005 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹.
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UZASADNIENIE
W bud¿ecie Miasta i Gminy Rogono na 2005 r. uchwalonym uchwa³¹ Rady Miejskiej w Rogonie Nr XXVI/125/2004
z dnia 28 grudnia 2004 r. zaplanowano dochody w wysokoci
24.716.088 z³, wydatki w kwocie 35.349.789 z³, deficyt bud¿etu
gminy w wysokoci 10.633.701 z³. Przychody zaplanowano
w kwocie 11.584.616 z³ jako zaci¹gniecie po¿yczek i kredytów,
w tym z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zdañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE 
7.557.641 z³. Rozchody zaplanowano w kwocie 950.915 z³
z przeznaczeniem na sp³atê rat po¿yczek i kredytów.
Przedstawiony w zarz¹dzeniu Burmistrza Rogona Nr 12
/05 z dnia 9 lutego 2005 r. w sprawie okrelenia prognozy
d³ugu gminy Rogono w latach 2005 - 2012 stan zad³u¿enia
na koniec roku bud¿etowego, jak i planowane do sp³aty kwoty
rat po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych wraz z odsetkami

oraz kwot¹, do której Burmistrz mo¿e zaci¹gaæ w 2005 r.
kredyty i po¿yczki krótkoterminowe spe³niaj¹ postanowienia
art. 113 ust. 1 i art. 114 ustawy o finansach publicznych.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³, ze istniej¹ faktyczne i prawne mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu w 2005 r.
Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia uchwa³y.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk

2658
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY KULIN ZA 2004 ROK
Bud¿et Gminy Kulin na 2004 rok zosta³ przyjêty Uchwa³¹
Rady Gminy Nr XVI/86/2004 z dnia 17 lutego 2004 r.
w nastêpuj¹cych kwotach:
Dochody

8.133.433

Wydatki

11.450.533

W ci¹gu roku kwota bud¿etu wzros³a po stronie dochodów
o kwotê 610.688 z³, a po stronie wydatków o kwotê
407.688 z³.
Ró¿nica pomiêdzy dochodami a wydatkami w wysokoci
3.114.100 sk³ada siê na:
- sp³aty kredytów przypadaj¹cych w 2004 r. - 282.900
- kredyt inwestycyjny na budowê dróg i remont chodników
- 190.000
- kredyt na prefinansowanie budowy oczyszczalni cieków,
na któr¹ otrzymamy rodki z Programu SAPARD - 1.307.000
- po¿yczka z WFOiGW w Poznaniu  1.900.000

8.133.433

Zwiêkszenie w 2004 r.

610.688

Plan po zmianach
Wykonanie za 2004 r

8.744.121
8.621.253

Plan wg uchwa³y

11.450.533

Zwiêkszenia w 2004 r

407.688

Plan po zmianach

11.858.221

Wykonanie za 2004 r

11.608.751

97,90%

DOCHODY
Dzia³ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
Z zaplanowanych wp³ywów ze sprzeda¿y wiadectw miejsc
pochodzenia zwierz¹t na kwotê 1.000 z³ wykonano 575 z³ co
stanowi 57,50% - jest to rozliczenie wiadectw wystawionych
w roku ubieg³ym przez so³tysów, w roku 2004 wiadectwa
pochodzenia zwierz¹t wystawiali weterynarze. Na plan 4.000
z tytu³u dzier¿awy za obwody ³owieckie otrzymano kwotê
2.267 z³, tj. 56,68%.
DZIA£ 600 TRANSPORT I £¥CZNOÆ

Dochody
Plan wg uchwa³y

Wydatki

98,59%

Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowê
drogi w Chraplewie, na plan 57.000,- wykonano 57.000,- tj.
100%.
Dzia³ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Planowana kwota tego dzia³u to 204.950,- a uzyskano
190.326,02,- jest to 92,86% planu. Dochodami tego dzia³u by³y
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wp³ywy z tytu³u dzier¿aw i najmu. Wp³ywy ze sprzeda¿y
nieruchomoci wynosi³y na plan 49.683,- tylko 7.371,- by³o to
wynikiem braku zainteresowania kupuj¹cych nieruchomociami oferowanymi do sprzeda¿y lub brakiem zgody Rady
Gminy na sprzeda¿ niektórych nieruchomoci. Wp³ywy za
najem przekroczy³y plan i wynosi³y 182.944,- spowodowane
to by³o dzier¿aw¹ dzia³ki pod budowê masztu telefonii komórkowej.
Dzia³ 750 ADMINISTARACJA PUBLICZNA
Planowana kwota tego dzia³u wynosi³a 52.545,- a uzyskano 51.443,03,- tj. 97,90%, w tym dotacja celowa na zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 47.895,-.

skarbowej 17.133,42,- tj. 68,53%, op³aty za sprzeda¿ alkoholu
72.286,95,- tj. 103,27%, op³aty administracyjne 6.942,- tj.
77,13%, wp³ywy z op³aty eksploatacyjnej 9.764,-.
Dzia³ 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA
Subwencje na plan 4.749.850 z³, wykonano 4.749.850,- tj.
100% w tym:
- czêæ owiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du terytorialnego 3.433.969,-,
- uzupe³nienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz¹du
terytorialnego 11.445,- czêæ rekompensuj¹ca subwencji ogólnej dla gmin 42.629,-

Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH
ORGANÓW W£ADZY PAÑSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ S¥DOWNICTWA

- czêæ wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1.261.807,.

Wp³yw dotacji na prowadzenie sta³ego rejestru wyborców
plan 816,- i wykonanie 813,83,- tj. 99,95%. Wp³yw dotacji na
wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 5.496,-.

Dotacjê celow¹ na wyprawki szkolne w 2004 roku na plan
5.080,- wykonano 3.860,- tj. 75,98% - zwrócono niewykorzystan¹ czêæ dotacji.

Dzia³ 754 BEZPIECZEÑSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Wp³yw dotacji na obronê cywiln¹ zaplanowano w kwocie
2.500 z³ i wykonano 100%.
Dzia³ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
Dzia³ ten stanowi najwiêksz¹ pozycjê po stronie dochodów
w³asnych. Planowana kwota dochodów wynosi³a 2.823.290,a wp³ywy wykonano w kwocie 2.761.881,11,- co stanowi
97,82%.
Podatek od osób fizycznych na plan 835.003,- otrzymalimy kwotê 815.451,- tj. 97,66%. oraz podatek dochodowy od
osób prawnych na plan 5.000 mamy wykonanie na kwotê
5.534,96,- tj. 110,70%. Podatek od czynnoci cywilnoprawnych na plan 35.000,- wp³ynê³o 58.408,18,- tj. 166,88%. Podatek rolny plan 537.000,- wp³ynê³o 550.216,91,- tj. 102,46%,
podatek od nieruchomoci plan 934.670,- wp³ynê³o 848.998,29,tj. 90,83% nie wykonanie planu z tego podatku by³o wynikiem
po¿aru najwiêkszego zak³adu produkcyjnego jaki istnieje na
terenie gmin i wynikaj¹cych z tego k³opotów finansowych.
Wykonanie pozosta³ych podatków i op³at przedstawia siê
nastêpuj¹co: podatek leny 16.243,93,- tj. 108,29%, od rodków transportu 44.632,30,- tj. 99,18%, od spadków i darowizn
3.108,54,- tj. 148,63%, od posiadania psa 2.336,- tj. 75,35%,
op³ata targowa 446,- tj. 44,60%, wp³yw z ró¿nych op³at
3.676,91,- tj. 122,56%, odsetki od nieterminowych wp³at
13.614,50,- tj. 123,77%. Nie wydano ¿adnej koncesji i licencji
w 2004 r. Dotacja z PFRON z tyt. zwolnieñ okrelonych
w ustawie o rehabilitacji zawodowej i spo³ecznej oraz zatrudnieniu osób niepe³nosprawnych 280.417,-. Wp³ywy z op³aty

Dzia³ 801 OWIATA I WYCHOWANIE

Odp³atnoæ za przedszkola na plan 23.000,- wykonano
25.850,50,- tj. 112,39%. Nie wp³ynê³a w roku 2004 dotacja z
Urzêdu Marsza³kowskiego w kwocie 44.454, która by³a przeznaczona na sfinansowanie wykonania elewacji szko³y podstawowej w Michorzewie.
Dzia³ 852 POMOC SPO£ECZNA
Plan roczny tego dzia³u wynosi 718.517,-. Wp³ywy dotacji
to kwota 717.166,25,- co stanowi 99,81%. Dochody tego dzia³u
to:
- dotacja na wiadczenia rodzinne

498.069,46,-

- dotacja na utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej 66.300,- dotacja na zasi³ki rodzinne i pielêgnacyjne

4.321,70,-

- dotacja na sk³adkê zdrowotn¹

5.989,80,-

- dotacje na usuwanie klêsk ¿ywio³owych
- zasi³ki i pomoc w naturze

27.637,60,108.199,69,-

- pozosta³a dzia³alnoæ

6.648,-.

Dzia³ 900 GOSPODARKA
KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA
Dotacja celowa na sp³atê zobowi¹zañ powsta³ych w 2003
r. z tyt. finansowania owietlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarz¹dc¹  plan 46.422,- wykonano 100%.
Wp³ywy z op³aty produktowej na plan 3.000,- wykonano
3.601,- tj. 120,04%
DZIA£ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Dotacja celowa dla bibliotek na zakup ksi¹¿ek na plan
2.200,- wykonano 2.200,- tj. 100%
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SKUTKI UDZIELONYCH ULG, ODROCZEÑ, UMORZEÑ,
ZWOLNIEÑ ZA 2004 r.
- podatek od nieruchomoci

58.508 z³

- podatek rolny

60.980 z³

221.260 z³
5.545 z³

- podatek od rodków transportowych

14.719 z³
270.548 z³

44.658 z³

- podatek od nieruchomoci

167.194 z³

- podatek leny

- wp³aty za mieszkania i lokale

3.132 z³
33.777 z³
266.545 z³

W podatku od rodków transportu na 9 osób zalegaj¹cych,
3 osoby zalegaj¹ z kwotami powy¿ej 2.000 z³, pozostali
z kwotami do 2.000 z³.

238 z³

- podatek od rodków transportowych

1.392 z³

W podatku od nieruchomoci na 174 zalegaj¹cych 1 osoba
zalega z kwot¹ powy¿ej 60.229 z³, 3 osoby z kwot¹ od 10.000
do 22.000 z³, 6 osób z kwotami od 3.000 z³ do 9.000 z³.
W pozosta³ych przypadkach kwota zaleg³oci nie przekracza
1.000 z³.

ZALEG£OCI W PODATKACH
- podatek rolny

- koszty upomnieñ

Zalegaj¹cym w podatkach zosta³y wystawione upomnienia w iloci 578 sztuk. Ponadto do Urzêdów Skarbowych
wys³ano 158 tytu³y wykonawcze, celem ci¹gniêcia nale¿noci. Zaleg³oci w kwocie 53.597 zosta³y zabezpieczone hipotek¹ przymusow¹. W podatku rolnym na 127 zalegaj¹cych 1
osoba zalega na kwotê 18.529 z³, 8 osób na kwotê powy¿ej
1.000 z³. W pozosta³ych przypadkach kwota zaleg³oci nie
przekracza 1.000 z³.

29.024 z³

- podatek od posiadania psów

2005 z³

Razem zaleg³oci

SKUTKI OBNI¯ENIA PRZEZ RADÊ
GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW ZA 2004 r.

- podatek od nieruchomoci

- podatek od posiadania psa

- odsetki

2.472 z³

- podatek rolny



14.149 z³
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Dzia³ 010 ROLNICTWO I £OWIECTWO
Wydatki wykonano w 99,96%. Na Izby Rolnicze przekazano
kwotê 11.110,- na plan 12.000,-.
Na rozbudowê oczyszczalni cieków w Kulinie wydatkowano 3.207.063,- na plan 3.207.063,-.
Dzia³ 600 TRANSPORT I £¥CZNOÆ
S¹ to wydatki na drogi na terenie gminy. Planowana
kwota tego dzia³u wynosi 447.115,- a wydatkowano 424.857,na odnie¿anie, równanie dróg, malowanie pasów 70.033,,
budowê wiat przystankowych w W¹sowie, D¹browie i Michorzewie o wartoci 12.140, remont chodników G³uponie 34.047,remont chodnika w Michorzewku 30.700,- modernizacja drogi
w W¹sowie 66.578,- droga Chraplewo parcele 203.056,- znaki
drogowe, numery mieszkañ w Michorzewie, tablice miejscowoci 7.448,- ubezpieczenie dróg 855,-.
Dzia³ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Na gospodarkê gruntami i nieruchomociami wydano
kwotê 37.324,- tj. 99,00%. Zakupiono grunt pod drogê
w W¹sowie 8.400,- oraz grunt w Krystianowie 9.740,-.
Na eksploatacjê budynków komunalnych na plan 97.000,wykonano 95.068,- tj. 98,01%, w tym na zakup opa³u wydano
kwotê 43.407,- monta¿ pieca, remont mieszkania komunalnego, wymiana okien 5.684,- op³aty za energiê 2.792,- wodê
4.011,- wywóz nieczystoci 5.177,- zakup kot³a CO 10.623,malowanie klatki schodowej, biur. UG 17.610,- drobne naprawy 5.764,-.



Dzia³ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Prace zlecone w rozdziale 75011 wykonano 100%.
W poz. 75022 Rady Gminy na plan 68.300,- wykonano
67.293 tj. 98,53% w tym na wyp³atê diet 52.700 zakup laptopa
do Biura Rady 6.553 zakup materia³ów biurowych 4.425.
Na administracjê na plan 968.200 wykonano 947.510 tj.
97,86% w tym: wynagrodzenia wraz z ZUS 712.426,- fundusz
wiadczeñ socjalnych 14.493,- wp³ata do PFRON 2.163,- energia 11.570,- delegacje i rycza³ty 20.479,- szkolenia 7.915,materia³y biurowe 27.566,- op³aty pocztowe 17.217,- telefony
22.292,- opieka autorska programów komputerowych 11.027,naprawa i konserwacje ksero, faksu i maszyn do pisania
3.509,- awaria komputera 1.100,- zakup komputera i oprogramowania dla USC 7.960,- kontrola wewnêtrzna 6.710,- zakup
programów komputerowych 4.184,- monitory LCD 3.307,druki 1.919,- op³aty RTV 457,- oprawy dzienników 974,- krzes³a
3.750,- meble 5.405,- wyk³adzina 1.386,- niszczarka dokumentów 2.452,- bindownica i gilotyna 1.021,- opinia prawna 678,prenumerata prasy 8.155,- strona internetowa i domena 2.074,wykonanie sieci komputerowej w urzêdzie 24.120 pozosta³e
drobne naprawy, zakup rodków czystoci, wywóz mieci,
przegl¹d ganic, piecz¹tki i inne wydatki 21.201,-.
W rozdziale 75095 na plan 57.400,- wykonano 54.265,- tj.
94,54%. Wa¿niejsze wydatki tego rozdzia³u to: tablice informacyjne Gmina Kulin  9.455,- diety so³tysów 5.550,- sk³adki
cz³onkowskie do WOKIS 5.280,- Stowarzyszenia Gmin Nadobrzañskich 1.680,- Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich 1.132,- prowizje bankowe i inne.
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Dzia³ 751 URZÊDY NACZELNYCH
ORGANÓW W£ADZY KONTROLI I S¥DOWNICTWA
Z otrzymanych rodków na prowadzenie sta³ego rejestru
wyborców na plan 816,- wydatkowano 814,-.
W poz. 75113 na wybory do Parlamentu Europejskiego
wydano 5.504,-.
Dzia³ 754 BEZPIECZEÑSTWO
PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO¯AROWA
Wydatki dla OSP i obronê cywiln¹ na plan 75.202,wykonano 69.825,- tj. 92,51%. Za udzia³ w po¿arach, wynagrodzenia kierowców i palacza 15.891,- delegacje 612,- ubezpieczenie pojazdów 3.243,- zakup paliwa 6.752,- abonament
telefoniczny 1.466,- zakup umundurowania 12.936,- wêgiel
1.056,- naprawa motopompy 2.107,- Dzieñ Stra¿aka 750 przegl¹dy 1.020,- konkurs wiedzy po¿arniczej 553,- seminarium Pali Siê 1.299,- energia 4.588,- zakup materia³ów remontowych 3.096,- malowanie stra¿nicy Kulin 4.010,- izolacja
dachu 57,- naprawa Jelcza 638,- sprzêt stra¿acki 2.410,- radiotelefonia bazowa OC 3.380,- pozosta³e wydatki 3.439,-.

Dzia³ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK
NIEPOSIADAJ¥CYCH OSOBOWOCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIAZANE Z ICH POBOREM
Wynagrodzenie so³tysów za pobór. podatku na plan 18.000,wykonano 15.143,- tj. 84,13%.
Dzia³ 757 OBS£UGA D£UGU PUBLICZNEGO
W 2004 r. wydatkowano kwotê 89.68,-1 tj. 71,74%.
Dzia³ 758 RÓ¯NE ROZLICZENIA
Rezerwê ogóln¹ w kwocie 40.000,- Wójt Gminy rozdysponowa³ w II pó³roczu 2004 r.
Dzia³ 801 OWIATA I WYCHOWANIE
Planowana kwota tego dzia³u to 4.691.188,- wykorzystano
4.579.30,- tj. 97,62%
Z ogólnej kwoty na wydatki takie jak: wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenia roczne, zak³adowy fundusz wiadczeñ socjalnych, sk³adki ZUS przypada kwota: w planie
3.464.479,- wykonanie 3.435.644,- tj. 99,17%, pozosta³e wydatki to: plan 1.298.809,- wykonanie 1.133.425,- tj. 87,27% w tym:
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeñ
198.476,- opa³ 227.394 energia i woda 62.612,- delegacje
10.685,- dowo¿enie 193.629,- zakup rodków czystoci 20.851,art. biurowe czasopisma 42.621,- komputery, kserokopiarki,
drukarki 51.380,- radiomagnetofon 499,- zakup us³ug remontowych 77.47,- obs³uga PKZP 2.182,- prowizje bankowe op³aty
za przelewy 6.965,- wywóz nieczystoci 27.154,- nauka jêzyków 34.511,- telefony 35.550,- konserwacja dwigu, naprawa

ksero, pomp, inne naprawy 16.189,- dokszta³canie nauczycieli
18.648,- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych 14.012,wyposa¿enie placu zabaw 1.700,- zakup mebli i wyposa¿enia
8.035,- zakup pieca CO i bojlera 4.653,- pozosta³e wydatki
15.961,-.
Wykonano elewacjê szko³y w Michorzewie za kwotê 72.532,Dzia³ 851 OCHRONA ZDROWIA
Wydatki wykonano w 94,58%.
Na profilaktykê antyalkoholow¹ z zaplanowanych 70.000,zrealizowano 67.700,- tj. 96,71%.
Na utrzymanie Orodka Zdrowia w W¹sowie (wynagrodzenie sprz¹taczki, za energiê elektryczn¹, czynsz dzier¿awny,
rodki czystoci, wêgiel, telefon) wydano 8.747,-. W Orodku
Zdrowia w Kulinie awaria CO i remont kanalizacji sanitarnej
2.592,-.
Dzia³ 852 POMOC SPO£ECZNA
Z zaplanowanych wydatków 1.217.417,- wykonano
1.211.923,- tj. 99,55%.
Na wiadczenia rodzinne oraz obs³ugê wydano 498.069,. Sk³adki na ubezpieczenia zdrowotne z planu 6.300,- wykonano 5.990,-. Na zasi³ki i pomoc w naturze z zaplanowanej kwoty
239.615,- wydano 239.613,- tj. 99,98%, z dotacji na zadania
zlecone p³acone by³y tylko zasi³ki sta³e, wyrównawcze, okresowe, celowe i w naturze, specjalne, z tyt. ochrony macierzyñstwa. Ze rodków przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe
wydatkowano 123.582,- tj.99,99%. Zasi³ków rodzinnych, pielêgnacyjnych i wychowawczych z planu 4.322,- wykonano
100% planu.. Na utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej na
plan 275.200,- wydano 271.066,- tj. 98,50%. Usuwanie skutków suszy w roku 2003 wyp³acono rolnikom 28.637 z³. Na
do¿ywianie dzieci w szko³ach wydano 38.639,- zakupiono za
kwotê 3.005,- taborety gazowe wraz z butl¹.
Dzia³ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Plan 68.500,- wydatki 63.182 tj. 92,24%. S¹ to wydatki na
wietlice szkolne. Wynagrodzenia wraz ze sk³adkami ZUS,
ZFS na plan 64.500v wykonano 59.245,- tj. 91,85%, odpis
ZFS 2.000,- dodatki wiejskie i mieszkaniowe 1.937
Dzia³ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA RODOWISKA
Na plan tego dzia³u 205.359,- wykonano 182.725,- tj.
88,98%
Za owietlenie ulic i eksploatacjê lamp przekazano 167.591,co stanowi 91,75%, w tym za energiê elektryczn¹ 134.982,konserwacjê owietlenia 32.609,-. Pozosta³e wydatki tego
dzia³u to utrzymanie zieleni 584,- op³ata za pobyt psa
w schronisku 488,- wykonanie kojców 3.815,- V faza planu
zagospodarowania przestrzennego 9.200,- pozosta³e wydatki
1.047.

Dziennik Urzêdowy
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Dzia³ 921 KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dzia³ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W dziale tym przekazano dotacjê dla Gminnego Orodka
Kultury w kwocie 170.000,- dla Biblioteki 154.200,- utrzymanie
wietlic 54.732,- w tym remonty: Krystianowo 10.156,- Trzcianka 6.460,- Chraplewo 8.023,- energia 6.979,- naprawa dachu,
przestawienie pieca Turkowo 3.047,- posadzka w wietlicy
w Michorzewku 4.378,- dofinansowanie renowacji ³awek
w Michorzewie 4.000,-.
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Na plan 43.700, - wykonano 39.687, - tj. 90,82%
W tym: imprezy sportowe o charakterze gminnym kwota
6.241,-.
Wydatki zwi¹zane z dzia³alnoci¹ szkolnego zwi¹zku sportowego 5.940,- LZS W¹sowo 8.543,- LZS G³uponie 8.755,- LZS
Michorzewo 10.206,-.
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Poza rachunkiem bud¿etu prowadzone by³y rachunki Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych oraz Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej. Na
dzieñ 31.12.2004 r. stan powy¿szych rachunków wynosi³:

- na budowê drogi w W¹sowie i Chraplewie oraz chodników
w Michorzewku i G³uponiach
190.000 z³,
- po¿yczka

- Zak³adowego Funduszu wiadczeñ Socjalnych  6.560,59

649.323,66

7.315

- wp³ywy z ró¿nych dochodów 

6.383

- dotacja z bud¿etu 

- Aport w Telefonach Opalenickich

12.000 z³,
190.030 z³,

Sprawozdanie z wykonania planu Gminnego Funduszu
Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej
rodki z GFOiGW z zaplanowanych przychodów w kwocie 719.000,- wykonano 782.360,- w tym: rodki za usuwanie
drzew i krzewów 731.841,- za gospodarcze wykorzystanie
rodowiska 18.708,- oraz z tytu³u odsetek od lokaty bankowej
31.811,-.

805.716

Na dzieñ 31.12.2004 r. powsta³y nale¿noci na kwotê
141.634 z³ oraz zobowi¹zania na kwotê 21.035 z³. Stan rodków na rachunku bankowym na dzieñ 31.12.2004 wynosi³
2.215 z³.

Wydatki funduszu z zaplanowanych 1.461.283,- wydano
1.193.491,-. Wa¿niejsze wydatki dokonane z funduszu to:
dotacja do Zak³adu Obs³ugi Komunalnej 40.000,- dotacja dla
Spó³ki Wodnej 6.000,- zwrot nadwy¿ki przychodów za rok
2003 9.333,- zakup sprzêtu p.po¿. 12.622,- nowe nasadzenia
5.445,- konserwacja rowów i przepustów 16.080,- kanalizacja
burzowa w Krystianowie 2.52,- i Michorzewie 26.199,- program ochrony rodowiska 9.760,- opracowanie planu gospodarki odpadami 2.684,- obs³uga wniosku o SAPARD 3.477,podk³ady geodezyjne pod gazyfikacjê 28.548,- likwidacja dzikich wysypisk mieci, wodoci¹g w Kulinie 41.295,- projekt
po³¹czenia w pêtlê wodoci¹gu 3.506,- oczyszczalnia cieków
772.467,- przy³¹cze gazu ziemnego do szko³y w Michorzewie
48.011,- zakup samochodu po¿arniczego 120.000,-.

KREDYTY I WIERZYTELNOCI
W roku bie¿¹cym sp³acono kredyty w wysokoci 282.900.
I. KREDYTY
- na wydatki bie¿¹ce zaci¹gniêty w 2001 r.

oczyszczalni
1.900.000 z³,

- Akcje Skarbu Pañstwa w Telefonach Opalenickich
826.52 1 z³.

40.000

- wydatki 

budowê

- Udzia³ w spó³ce Telefony Opalenickie

784.611

- odsetki i pozosta³e dochody 

na

II. WIERZYTELNOCI

Zak³adem bud¿etowym Gminy jest Zak³ad Obs³ugi Komunalnej w Kulinie. W 2004 r. sytuacja finansowa przedstawia³a
siê nastêpuj¹co:
- wp³ywy za wodê, cieki i odpady 

WFOiGW

- kredyt pomostowy zaci¹gniêty na sfinansowanie rodków
pochodz¹cych z programu SAPARD
1.307.000

- Gminny Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej 
196.131,66
- lokata bankowa ze rodków GFOiGW 

z

599.600 z³,

- na sp³atê zobowi¹zañ za 2002 r. oraz budowê drogi
w Michorzewko i w renowacje -nawierzchni drogi
w W¹sowi
137.500 z³,

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUD¯ETU ZA 2004 R.
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