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nr VII/36/2011 z dnia 30 marca 2011 r. Rady Gminy Bralin w sprawie
ustalenia opłat za niektóre Ōwiadczenia publicznych przedszkoli samorzņdowych prowadzonych przez Gminň Bralin

18976

nr IX/50/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Krobi w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze
Gminy Krobia oraz okreŌlenia granic ich obwodów

18977

nr IX/53/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Krobi w sprawie
ustalenia wysokoŌci opłat za Ōwiadczenia udzielane przez publiczne
przedszkola i punkty przedszkolne prowadzone przez Gminň Krobia

18978

nr IX/56/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Krobi w sprawie
nadania nazwy parkowi na terenie gminy Krobia

18979

nr IX/57/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Krobi w sprawie
przyjňcia regulaminów korzystania z placów zabaw, parków, boisk sportowych oraz obiektu sportowego "Orlik 2012" w Krobi

18981

nr IX/61/2011 z dnia 16 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Krobi w sprawie
przyjňcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej
na budowň przydomowych oczyszczalni Ōcieków

18985

nr IX/62/1011 z dnia 16 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Krobi w sprawie
uchylenia uchwały Nr XVI/117/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11
marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia zarzņdzenia Nr 227/2003 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów porzņdkowych regulujņcych zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych

18990

nr VIII/45/11 z dnia 25 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie okreŌlenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych.

18990

nr VIII/46/11 z dnia 25 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Osiedle Nr 1 i Osiedle Nr 2
funkcjonujņcych na terenie miasta Bojanowa

19007

nr VIII/47/11 z dnia 25 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie utworzenia „Osiedla Bojanowo” jako jednostki pomocniczej Miasta
Bojanowa

19007

nr VIII/48/11 z dnia 25 maja 2011 r. Rady Miejskiej w Bojanowie w sprawie Statutu Osiedla Bojanowo

19008

nr VII/40/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w
sprawie ustalenia wysokoŌci opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dzieciňcych prowadzonych na obszarze Gminy Godziesze Wielkie

19012
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nr VII/41/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Gminy Godziesze Wielkie w
sprawie opłat za zajňcie pasa drogowego dróg gminnych

19013

nr VI/35/2011 z dnia 30 maja 2011 r. Rady Miejskiej Grabowa nad Prosnņ
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Grabowa nad Prosnņ z dnia
29 wrzeŌnia 2010 w sprawie okreŌlenia stawek podatku od nieruchomoŌci na rok podatkowy 2011
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nr XI/124/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. Rady Gminy Tarnowo Podgórne
w sprawie zmiany nazwy ulicy

19014

OBWIESZCZENIE KOMI SARZA WYBORCZEGO
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z dnia 10 czerwca 2011 r. Komisarza Wyborczego w Pile w sprawie
zmian w składzie Rady Powiatu Chodzieskiego
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z dnia 13 czerwca 2011 r. Komisarza Wyborczego w Koninie o wynikach
ponownego przeliczenia głosów oddanych na Dariusza Zygmunta Bartczaka i Józefa Szustakowskiego przez Obwodowņ Komisjň Wyborczņ nr
2 we Władysławowie w dniu 21 listopada 2010 r. w wyborach do Rady
Gminy Władysławów i ponownego ustalenia wyników głosowania i
wyników wyborów do Rady Gminy Władysławów w okrňgu wyborczym
nr 3 przez Gminnņ Komisjň Wyborczņ we Władysławowie zarzņdzonych
na dzieŊ 12 czerwca 2011 r.

19016

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY
3151

–

z dnia 15 marca 2011 r. Wójta Gminy Obrzycko z wykonania budżetu
Gminy Obrzycko za 2010 rok

19017
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UCHWAŁA NR VII/36/2011 RADY GMINY BRALIN
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych prowadzonych
przez Gminę Bralin
Na podstawie art. 14 ust. 5 w zwiņzku z art. 6 pkt.
1 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie oŌwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572) oraz art. 18 ust.
2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Bralin
uchwala, co nastňpujň:
§ 1. Usługi Ōwiadczone przez publiczne przedszkola
samorzņdowe prowadzone przez Gminň Bralin
w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz.
17, tekst jednolity z późniejszymi zmianami) sņ realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.
§ 2. 1. Za Ōwiadczenia publicznych przedszkoli samorzņdowych, wykraczajņce poza podstawň programowņ wychowania przedszkolnego, ustala siň opłatň

miesiňcznņ w wysokoŌci 9,08 % minimalnego wynagrodzenia miesiňcznego za pracň ustalanego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracň (Dz. U. Nr
200, poz. 1679) dla dzieci korzystajņcych z przedszkola przez 9,5 godziny dziennie i 3,02% dla dzieci korzystajņcych przez 6,5 godziny dziennie.
2. Przedmiotowa opłata jest opłatņ stałņ i nie
podlega zwrotowi.
3. W przedszkolach prowadzonych przez Gminň
Bralin opłacie podlegajņ dodatkowe Ōwiadczenia
i usługi opiekuŊczo – wychowawcze wykraczajņce
poza podstawň programowņ wychowania przedszkolnego, które obejmujņ:
1) Realizowanie zadaŊ opiekuŊczo – wychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dziecka w Ōrodowisku przedszkolnym,
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c) rozwijania zdolnoŌci twórczych,
d) wspieranie indywidualnych zainteresowaŊ.
2) Organizowanie zajňń sportowych i imprez
okolicznoŌciowych.
3) Prowadzenie zajňń relaksacyjno – wyciszajņcych.
4) Zapewnienie bezpieczeŊstwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajňń
terapeutycznych
i profilaktycznych
z udziałem specjalistów,
b) zajňń dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.
§ 3. Opłata, o której mowa w § 2, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajňń dodatkowych,
a w szczególnoŌci: nauki jňzyków obcych i rytmiki
i innych.

Poz. 3134,3135

usług i terminy zapłaty okreŌla umowa cywilnoprawna zawierana pomiňdzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (opiekunami) dziecka.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy Bralin i Dyrektorom przedszkoli.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr X/63/07 Rady Gminy
w Bralinie z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia opłat za Ōwiadczenia w przedszkolu, dla którego
organem prowadzņcym jest gmina Bralin.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy
Rady Gminy Bralin
(-) Marek Fras

§ 4. Zakres ŌwiadczeŊ udzielanych przez publiczne
przedszkole oraz wysokoŌń opłat za Ōwiadczenia
3 134
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UCHWAŁA NR IX/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych na obszarze Gminy Krobia oraz określenia
granic ich obwodów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy
o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.) w zwiņzku z art. 17 ust.
4 ustawy z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie oŌwiaty (t.j. Dz. U. 2004r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.)
uchwala siň, co nastňpuje
§ 1. Sień publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminň Krobia stanowiņ:
1) Szkoła Podstawowa im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi,
2) Szkoła Podstawowa im. gen. Franciszka
Dzierżykraja – Morawskiego w Pudlszkach,
3) Szkoła Podstawowa w Starej Krobi,
4) Szkoła Podstawowa Filialna w Ciołkowie przy
Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im.
gen. Franciszka Dzierżykraja – Morawskiego
w Pudliszkach,
5) Szkoła Podstawowa Filialna w Sułkowicach
przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Starej Krobi.
§ 2. Dodatkowe uzupełnienie sieci publicznych szkół
podstawowych
stanowi
Szkoła
Podstawowa
w Nieparcie w Zespole Szkół w Gostkowie prowadzona przez Zwiņzek Miňdzygminny o nazwie „Edukacyjny Zwiņzek Miňdzygminny Gostkowo-Niepart”
utworzony przez Gminň Krobia i Gminň Miejska Górka.
§ 3. OkreŌla siň nastňpujņce granice obwodów szkół,
o których mowa w § 1:

1)

2)

3)

4)

5)

do obwodu Szkoły Podstawowej im. prof. Józefa Zwierzyckiego w Krobi należņ nastňpujņce miejscowoŌci: Krobia, Grabianowo, Chumiňtki, Potarzyca, Wymysłowo, Żychlewo,
Chwałkowo i Rogowo,
do obwodu Szkoły Podstawowej im. gen.
Franciszka Dzierżykraja – Morawskiego
w Pudliszkach należņ nastňpujņce miejscowoŌci: Pudliszki, Karzec, Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo, Ziemlin (uczniowie z klas
I-III szkoły podstawowej z miejscowoŌci Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo, Ziemlin należņ do obwodu Szkoły Podstawowej Filialnej w Ciołkowie).
do obwodu Szkoły Podstawowej w Starej
Krobi należņ nastňpujņce miejscowoŌci: Domachowo, Stara Krobia, Ziółkowo Gmina GostyŊ, Rňbowo z wyjņtkiem Nr 23-31 Gmina
Piaski, Sułkowice i Posadowo (uczniowie
z klas I-III szkoły podstawowej z miejscowoŌci
Sułkowice i Posadowo należņ do obwodu
Szkoły Podstawowej Filialnej w Sułkowicach).
do obwodu Szkoły Podstawowej Filialnej
w Ciołkowie należņ nastňpujņce miejscowoŌci: Ciołkowo, Kuczyna, Kuczynka, Przyborowo, Ziemlin.
do obwodu Szkoły Podstawowej Filialnej
w Sułkowicach należņ nastňpujņce miejscowoŌci: Posadowo i Sułkowice.

§ 4. Obwód Szkoły Podstawowej w Nieparcie prowadzonej przez „Edukacyjny Zwiņzek Miňdzygminny
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Gostkowo-Niepart stanowiņ zgodnie z uzgodnieniami
pomiňdzy Zwiņzkiem Miňdzygminnym, Gminņ Krobia i Gminņ Miejska Gorka nastňpujņce miejscowoŌci: Niepart, Gogolewo z obrňbu Gminy Krobia oraz
Gostkowo, Gostkowo-Zmysłowo, Rozstňpniewo,
Roszkówko z obrňbu Gminy Miejska Górka.

Poz. 3135,3136

wych na obszarze Gminy Krobia oraz okreŌlenia granic ich obwodów
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
opublikowania w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego z mocņ obowiņzujņcņ od dnia
1 wrzeŌnia 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Krobi

Przewodniczņcy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Ireneusz Jóźwiak

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XL/317/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawo3 135
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UCHWAŁA NR IX/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola i punkty
przedszkolne prowadzone przez Gminę Krobia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 5 ustawy
z dnia 7 wrzeŌnia 1991 r. o systemie oŌwiaty (t.j. Dz.
U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z późn. zm.) uchwala
siň, co nastňpuje:
§ 1. W publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminň Krobia, zwanych dalej przedszkolami, zapewnia siň bezpłatne
nauczanie, wychowanie i opiekň w czasie 5 godzin
dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00.
§ 2. Opłacie podlegajņ Ōwiadczenia realizowane
w przedszkolach w czasie przekraczajņcym wskazany
w § 1 wymiar godzin, które obejmujņ:
1) realizowanie
zadaŊ
opiekuŊczowychowawczych w zakresie:
a) fachowej opieki pedagogicznej,
b) adaptacji dzieci w Ōrodowisku przedszkolnym,
c) rozwijania zdolnoŌci twórczych,
d) wspierania indywidualnych zainteresowaŊ;
2) organizowanie zajňń sportowych i imprez
okolicznoŌciowych;
3) prowadzenie
zajňń
relaksacyjnowyciszajņcych
4) zapewnienie bezpieczeŊstwa i opieki podczas
pobytu dzieci w przedszkolu w czasie:
a) zajňń
terapeutycznych
i profilaktycznych
z udziałem specjalistów,
b) zajňń dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców.
§ 3. 1. Koszt jednostkowy za każdņ rozpoczňtņ godzinň korzystania dziecka ze ŌwiadczeŊ, o których mowa
w § 2, ustala siň w wysokoŌci 0,1 % minimalnego
wynagrodzenia za pracň, ustalonego zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 października 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za pracň (Dz. U. Nr
200, poz. 1679 z późn. zm.), ogłaszanego w drodze
obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów na dany rok
kalendarzowy.
2. Zwiňkszenie wysokoŌci stawki godzinowej
nastňpowań bňdzie wraz ze wzrostem minimalnego
wynagrodzenia za pracň.
3. Miesiňczna wysokoŌń opłaty za czas realizacji
odpłatnych ŌwiadczeŊ ustalana jest jako iloczyn:
stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych) liczby
godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas
okreŌlony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka
w przedszkolu w danym miesiņcu.
4. W przypadku korzystania przez dziecko ze
ŌwiadczeŊ, o których mowa w § 2, w czasie przekraczajņcym czas deklarowany przez rodziców, za każdņ
dodatkowo rozpoczňtņ godzinň naliczana jest opłata
zgodnie ze stawkņ, o której mowa w ust. 1.
5. Opłaty, o których mowa w ust. 3 i ust.
4 podlegajņ zaokrņgleniu do pełnych złotych zgodnie
z zasadami obowiņzujņcymi w rachunkowoŌci.
6. Z chwilņ rozpoczňcia uczňszczania dziecka do
przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni), deklarujņ
liczbň godzin korzystania w danym roku szkolnym
przez dziecko ze ŌwiadczeŊ, o których mowa w § 2.
§ 4. Zakres realizowanych ŌwiadczeŊ, o których mowa w § 2 oraz zasady odpłatnoŌci za te Ōwiadczenia
okreŌli umowa cywilnoprawna zawarta pomiňdzy
dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami
prawnymi) dziecka.
§ 5. Opłata, o której mowa w § 3, nie obejmuje kosztów wyżywienia oraz kosztów zajňń dodatkowych,
realizowanych przez inne podmioty niż przedszkole.
§ 6. Zwalnia siň z opłaty, o której mowa w § 3, rodziców (opiekunów prawnych) trzeciego i kolejnego
dziecka tej samej rodziny, korzystajņcych jednoczeŌnie z usług przedszkoli.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Gminy Krobia.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego, z mocņ obowiņzywania od
1 wrzeŌnia 2011 r.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XL/315/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
opłaty za usługi Ōwiadczone przez przedszkola publiczne, których organem prowadzņcym jest Gmina
Krobia.

Przewodniczņcy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Ireneusz Jóźwiak

3 136
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UCHWAŁA NR IX/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie nadania nazwy parkowi na terenie gminy Krobia
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Parkowi położonemu w Krobi w rejonie ulic PowstaŊców Wielkopolskich i Parkowej, na czňŌciach
działek o numerach ewidencyjnych 1306/5 i 1280,
nadaje siň nazwň: Park Jana Pawła II.
§ 2. Położenie parku, o którym mowa w § 1, przedstawia mapa stanowiņca załņcznik do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Krobi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Ireneusz Jóźwiak
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UCHWAŁA NR IX/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z placów zabaw, parków, boisk sportowych oraz obiektu
sportowego "Orlik 2012" w Krobi
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) uchwala siň,
co nastňpuje:
§ 1. 1. Przyjmuje siň:
1) Regulamin korzystania z placów zabaw, stanowiņcy załņcznik nr 1 do niniejszej uchwały,
2) Regulamin korzystania z parków, stanowiņcy
załņcznik nr 2 do niniejszej uchwały,
3) Regulamin korzystania z boisk sportowych,
stanowiņcy załņcznik nr 3 do niniejszej
uchwały,
4) Regulamin korzystania z obiektu sportowego
"Orlik 2012" w Krobi, stanowiņcy załņcznik nr
4 do niniejszej uchwały.
2. Regulaminy, o których mowa w § 1 ust.
1 podaje siň do publicznej wiadomoŌci poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeŊ w Urzňdzie Miejskim

w Krobi i na tablicach informacyjnych usytuowanych
przy wejŌciu na w/w obiekty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Krobi.
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVI/462/2010 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 29 października 2010 r. w sprawie
przyjňcia regulaminów korzystania z placów zabaw,
boisk sportowych oraz obiektu sportowego "Orlik
2012", bňdņcych własnoŌciņ Gminy Krobia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Ireneusz Jóźwiak
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Załņcznik nr 1
do uchwały Nr IX/57/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 maja 2011 r.

1.
2.

3.

4.
5.
6.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW
rekreacyjnych oraz ogrodzeŊ,
Administratorem obiektu jest Urzņd Miejski w
- korzystania z uszkodzonych urzņdzeŊ
Krobi.
zabawowo - rekreacyjnych,
Plac zabaw służy zabawie, rekreacji i
- zakłócania
spokoju
i
porzņdku
wypoczynkowi dzieci i młodzieży w wieku do
publicznego,
15 lat.
- palenia ognisk oraz wnoszenia materiałów
Dzieci poniżej 7 lat mogņ przebywań na placu
pirotechnicznych i szkodliwych substancji
zabaw wyłņcznie pod opiekņ rodziców lub
chemicznych,
opiekunów. Dzieci powyżej 7 lat mogņ
- wprowadzania zwierzņt,
przebywań na placu zabaw bez opieki,
- wjeżdżania rowerami, motorowerami,
wyłņcznie na odpowiedzialnoŌń rodziców lub
motocyklami i samochodami,
opiekunów.
- palenia papierosów, spożywania napojów
Plac zabaw jest czynny codziennie od godziny
alkoholowych lub innych Ōrodków
8.00 do zmroku.
odurzajņcych, oraz używania słów
Z urzņdzeŊ zabawowych należy korzystań
wulgarnych,
zgodnie z ich przeznaczeniem.
- wstňpu osobom nietrzeźwym.
W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania
7. Korzystajņcy z obiektu sņ zobowiņzani do
z placu zabaw zabrania siň:
bezwzglňdnego przestrzegania Regulaminu.
- wspinania siň na górne elementy
Osoby naruszajņce porzņdek publiczny lub
konstrukcji urzņdzeŊ zabawowych,
przepisy niniejszego Regulaminu bňdņ
- niewłaŌciwego korzystania z huŌtawek,
usuwane z placu zabaw.
ważek itp. przez wiňcej niż jedno
8. Wszelkie nieprawidłowoŌci, uszkodzenia
dziecko na jednym miejscu,
urzņdzeŊ i wypadki należy niezwłocznie
- zaŌmiecania terenu,
zgłaszań bezpoŌrednio u sołtysa wsi lub w
- niszczenia roŌlinnoŌci,
Urzňdzie Miejskim w Krobi.
- dewastowania urzņdzeŊ zabawowo -
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Załņcznik nr 2
do uchwały Nr IX/57/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 maja 2011 r.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PARKÓW
1.

Administratorem parku jest Urzņd Miejski w
Krobi.
2. Teren parku służy do czynnego wypoczynku
i rekreacji korzystajņcych z niego osób.
3. Korzystajņcy z parku nie mogņ swoim
zachowaniem uniemożliwiań lub ograniczań
korzystania z terenu parku i urzņdzeŊ
parkowych innym użytkownikom.
4. W celu zapewnienia bezpiecznego
korzystania z parku zabrania siň:
- zaŌmiecania terenu parku,
- niszczenia, uszkadzania i wyrywania
roŌlinnoŌci oraz rozkopywania gruntu,
- niszczenia oŌwietlenia, alejek, ławek, koszy
oraz innych urzņdzeŊ parkowych,
- przestawiania ławek, koszy oraz innych
urzņdzeŊ parkowych,
- siadania na oparciach ławek,
- palenia ognisk i pozostawiania palņcych siň
przedmiotów,

- powodowania hałasu, a także używania
sprzňtu nagłaŌniajņcego bez zgody administratora,
- organizowania imprez oraz prowadzenia
działalnoŌci komercyjnej bez zgody
administratora,
- wjazdu wszelkich pojazdów silnikowych z
wyjņtkiem pojazdów uprzywilejowanych,
pojazdów służb technicznych oraz
pojazdów służb porzņdkowych.
- wstňpu osobom nietrzeźwym.
5. WłaŌcicielom
zwierzņt
nakazuje
siň
sprzņtanie odchodów pozostawionych przez
ich zwierzňta. Psy mogņ byń wprowadzane
tylko na smyczy, a psy ras uważanych za
agresywne tylko na smyczy i w kagaŊcu.
6. Wszelkie nieprawidłowoŌci, uszkodzenia
urzņdzeŊ parkowych i wypadki należy
niezwłocznie zgłaszań w Urzňdzie Miejskim
w Krobi.
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Załņcznik nr 3
do uchwały Nr IX/57/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 maja 2011 r.
REGULAMIN KORZYSTANIA Z BOISKA SPORTOWEGO

1. Administratorem boiska jest Urzņd Miejski w
Krobi.
2. Boisko
przeznaczone
jest
do
gier
zespołowych oraz zabaw rekreacyjno sportowych.
3. Boisko udostňpniane jest we wszystkie dni
tygodnia nieodpłatnie.
4. Boisko jest czynne codziennie od godziny
08.00 do zmroku.
5. Osoby korzystajņce z boiska zobowiņzane sņ do
używania obuwia z podeszwņ do gry
dostosowanņ do nawierzchni boiska.
6. W
celu
zapewnienia
bezpieczeŊstwa
użytkownikom i korzystania z boiska zgodnie
z jego przeznaczeniem zabrania siň:
- wprowadzanie i użytkowanie sprzňtu
innego niż zgodnego z przeznaczeniem
boiska np.: rower, motorower, deskorolka,
rolki itp.,

-

niszczenia urzņdzeŊ sportowych i płyty
boiska,
- palenie tytoniu i spożywania alkoholu,
- zaŌmiecania,
- wprowadzania zwierzņt,
- zakłócania spokoju, porzņdku i używania
słów uznanych powszechnie za wulgarne,
- przebywania i korzystania z obiektów poza
godzinami otwarcia.
7. Dzieci do lat 12 mogņ przebywań na terenie
boiska pod opiekņ dorosłych.
8. Wyposażenie i sprzňt sportowy znajdujņcy siň
na obiekcie należy użytkowań zgodnie z ich
przeznaczeniem.
9. Wszelkie
nieprawidłowoŌci,
uszkodzenia
urzņdzeŊ i wypadki należy niezwłocznie
zgłaszań bezpoŌrednio u sołtysa wsi lub w
Urzňdzie Miejskim w Krobi.
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Załņcznik nr 4
do uchwały Nr IX/57/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 maja 2011 r.

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU SPORTOWEGO "ORLIK 2012" W KROBI
korzystania z boiska u opiekuna obiektu, który
Kompleks sportowy "ORLIK 2012" służy do
ustala harmonogram imprez oraz rozkład
celów wypoczynkowych, rekreacyjnych oraz
treningów i rozgrywek przeprowadzanych na
dla
rozwoju
sportu
dzieciňcego
i
terenie obiektów sportowych.
młodzieżowego. Jest to obiekt użytecznoŌci
8. Warunkiem korzystania z obiektu jest
publicznej przeznaczony dla społecznoŌci
posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia
lokalnej.
sportowego. (na boisku piłkarskim dopuszcza
WłaŌcicielem kompleksu sportowego "Orlik"
siň obuwie z małymi korkami z tworzywa
jest Gmina Krobia. W imieniu właŌciciela
sztucznego oraz obuwie typu halowego).
opiekunem obiektu jest animator sportu.
9. W
celu
zapewnienia
bezpieczeŊstwa
Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki
użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z
nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze
ich przeznaczeniem zabrania siň:
sanitarno-szatniowe.
a) używania butów piłkarskich na wysokich i
Korzystajņcy z obiektu sņ zobowiņzani do
metalowych korkach oraz kolców,
przestrzegania niniejszego regulaminu oraz
b) wprowadzania i użytkowania sprzňtu i
stosowania siň do uwag opiekuna obiektu.
innego niż zgodnego z przeznaczeniem
Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
boisk, na przykład rower, motorower,
Boiska sņ czynne w godz. 8.00 do 21.00 od
deskorolka, rolki itp.,
poniedziałku do piņtku
c) wchodzenia na ogrodzenie i urzņdzenia
a) podczas
planowanych
zajňń
sportowe,
szkolnych dla uczniów szkół lub
d) zaŌmiecania obiektu,
przedszkoli położonych na terenie
e) przeszkadzania w zajňciach lub grze,
Gminy Krobia w okresie roku
f) zakłócenia porzņdku i używania słów
szkolnego:
wulgarnych,
od poniedziałku do piņtku w godz.
g) wprowadzania zwierzņt,
8.00
-15.00
po
wczeŌniejszym
h) korzystania z boisk bez zgody dozorcy
uzgodnieniu z opiekunem obiektu,
obiektu,
dzieci korzystajņ z boiska na
i) przebywania i korzystania z obiektów poza
odpowiedzialnoŌń
nauczyciela,
godzinami otwarcia.
opiekuna grupy,
10. Osoby korzystajņce z obiektu mogņ korzystań
b) boiska dostňpne sņ dla wszystkich
z pomieszczeŊ szatni w porozumieniu
chňtnych:
dzieci,
młodzieży
i
z opiekunem obiektu.
dorosłych od 15.00 - 21.00 przy czym
11. Wyposażenie i sprzňt sportowy znajdujņcy siň
dzieci do lat 10 mogņ w tym czasie
na obiekcie należy użytkowań zgodnie
korzystań z boiska tylko pod
z przeznaczeniem.
nadzorem pełnoletniego opiekuna,
12. W
sytuacji
niekorzystnych
warunków
c)
W soboty boisko dostňpne jest od
atmosferycznych o korzystaniu z boisk
12.00- 18.00, niedzielň od 13.00decyduje animator sportu. Uwagi dotyczņce
17.00
funkcjonowania obiektów sportowych można
zgłaszań do opiekuna obiektu (od godz. 8.00 15.00 w dni robocze).
Dopuszcza siň możliwoŌń rezerwacji
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UCHWAŁA NR IX/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na budowę
przydomowych oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorzņdzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz. U. Nr 142,
poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2, 4 i
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5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Ōrodowiska (t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150;
z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje :
§ 1. Przyjmuje siň „Regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na budowň przydomowych oczyszczalni Ōcieków”, którego treŌń stanowi załņcznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XL/320/2009 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie
przyjňcia „Regulaminu dofinansowania budowy
przydomowych oczyszczalni Ōcieków na terenie gmi-
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ny Krobia ze Ōrodków Gminnego Funduszu Ochrony
ŋrodowiska i Gospodarki Wodnej”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Krobi.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Ireneusz Jóźwiak
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Załņcznik
do uchwały Nr IX/61/2011
Rady Miejskiej w Krobi
z dnia 16 maja 2011 r.
Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej
na budowň przydomowych oczyszczalni Ōcieków

§ 1. 1. Regulamin ustala zasady wspierania przedsiňwziňń zmierzajņcych do naprawy Ōrodowiska
poprzez zainstalowanie przydomowych oczyszczalni Ōcieków, które zapewniajņ oczyszczanie
Ōcieków socjalno-bytowych w stopniu umożliwiajņcym odprowadzenie ich do gleby lub wody
zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami.
2. Dofinansowanie dotyczy czňŌciowego zwrotu
wydatków poniesionych na montaż przydomowych oczyszczalni Ōcieków służņcych do odprowadzania Ōcieków z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie gminy Krobia, z wyłņczeniem
gospodarstw domowych, dla których zaprojektowano włņczenie do sieci kanalizacji sanitarnej.
§ 2. 1. Dotacja może zostań udzielona osobom
fizycznym, bňdņcym właŌcicielami, współwłaŌcicielami, użytkownikami wieczystymi nieruchomoŌci, wytwarzajņcym Ōcieki socjalno-bytowe pochodzņce z gospodarstwa domowego.
2. Warunkiem otrzymania dotacji jest likwidacja
istniejņcego zbiornika bezodpływowego na nieczystoŌci płynne i w zamian budowa przydomowej
oczyszczalni Ōcieków przy istniejņcych budynkach
mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni Ōcieków w trakcie realizacji budowy nowego
budynku mieszkalnego.
3. Dotacja może byń udzielana wyłņcznie na budowň przydomowych oczyszczalni Ōcieków zlokalizowanych na obszarze Gminy Krobia, które nie sņ
objňte Aglomeracjņ Krobia i Aglomeracjņ Gogolewo.
4. Jeżeli nieruchomoŌń znajduje siň we współwłasnoŌci wymagana jest pisemna zgoda wszystkich
współwłaŌcicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na okreŌlonej działce oraz zgoda
na likwidacjň istniejņcego zbiornika bezodpływowego.
5. Wnioskodawca tylko jednokrotnie może siň
ubiegań o dotacjň na budowň przydomowej
oczyszczalni Ōcieków.
§ 3. 1. IloŌń Ōrodków przeznaczonych na dofinansowanie przedsiňwziňcia z budżetu Gminy Krobia
bňdzie okreŌlona w załņczniku do uchwały budżetowej na dany rok budżetowy.
2. Wnioski bňdņ realizowane do momentu wyczerpania siň Ōrodków przeznaczonych na ten cel w
uchwale budżetowej. W przypadku wiňkszej iloŌci
wniosków realizacja ich nastņpi w roku nastňpnym
w pierwszej kolejnoŌci.
3. Datņ decydujņcņ o uprawnieniu do otrzymania
w danym roku budżetowym wyżej wymienionego

dofinansowania jest data przedłożenia w Urzňdzie
Miejskim w Krobi koŊcowego protokołu odbioru
technicznego przydomowej oczyszczalni Ōcieków –
nie później niż do 30 listopada danego roku.
§ 4. 1. Wnioskodawca może uzyskań dotacje do
50% kosztu zakupu i/lub montażu oczyszczalni,
udokumentowanego na podstawie faktur i/lub
rachunków lecz nie wiňcej niż:
1) 4.000,00 zł dla wnioskodawcy którego
oczyszczalnia obsługiwań bňdzie budynek
jednorodzinny;
2) 6.000,00 zł dla wnioskodawcy, którego
oczyszczalnia obsługiwań bňdzie budynek
wielorodzinny.
2. Dofinansowaniu nie podlegajņ:
1) koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania
wymaganych decyzji i pozwoleŊ administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
2) koszty zakupu pojedynczych elementów (urzņdzeŊ) przydomowych oczyszczalni Ōcieków;
3) koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez wnioskodawcň;
4) przydomowe oczyszczalnie Ōcieków zlokalizowanych na obszarach, gdzie istnieje możliwoŌń
przyłņczenia posesji do istniejņcej sieci kanalizacji sanitarnej.
3. Dotacjņ mogņ byń objňte wyłņcznie systemy
oczyszczania Ōcieków pochodzņcych z gospodarstw domowych, których przepustowoŌń nie
przekracza 5m3/dobň.
§ 5. 1. Budowa i eksploatacja przydomowej
oczyszczalni Ōcieków musi spełniań wymogi zawarte w Rozporzņdzeniu Ministra ŋrodowiska z
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie
należy spełniń przy wprowadzaniu Ōcieków do wód
lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla Ōrodowiska wodnego (Dz. U. z
2006 r. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.).
§ 6. 1. Procedura przyznawania i rozliczania dotacji:
1) wniosek o przyznanie dotacji należy składań po
uchwaleniu przez Radň Miejskņ w Krobi
budżetu na rok, w którym dotacja ma zostań
udzielona;
2) pisemny wniosek o przyznanie dotacji wraz z
załņcznikami należy złożyń na formularzu, który
stanowi załņcznik do niniejszego regulaminu;
3) zakres złożonego wniosku o udzielenie dotacji
nie
może
obejmowań
przedsiňwziňń
zrealizowanych przed złożeniem wniosku;
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4) o kolejnoŌci udzielania dotacji decyduje
kolejnoŌń wpływu kompletnych wniosków;
5) po dokonaniu weryfikacji wniosku, w terminie
30 dni od daty wpływu kompletnego wniosku,
pomiňdzy wnioskodawcņ a gminņ zawarta
zostanie umowa o udzieleniu dotacji;
6) po zrealizowaniu przedsiňwziňcia
wnioskodawca dostarcza do Urzňdu Miejskiego
w Krobi dokumenty stwierdzajņce jego
wykonanie, przewidziane umowņ.
2. Wypłata dotacji nastņpi pod warunkiem dostarczenia przez wnioskodawcň:
1) dokumentu
Ōwiadczņcego
o
dokonaniu
zgłoszenia w Starostwie Powiatowym w
Gostyniu budowy przydomowej oczyszczalni
Ōcieków,
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2) kopii faktur/rachunków wraz z oryginałami,
potwierdzajņcymi poniesienie nakładów,
3) certyfikatu
lub
aprobaty
technicznej,
potwierdzajņcych
zgodnoŌń
zakupionych
urzņdzeŊ z obowiņzujņcymi normami;
4) pisemnego potwierdzenia nie wniesienia
sprzeciwu
przez
Starostň
Powiatu
GostyŊskiego, co do zgłoszenia przydomowej
oczyszczalni;
5) pisemnego
potwierdzenia
przez
upoważnionego pracownika Urzňdu Miejskiego
w
Krobi
uzyskania efektu
rzeczowego
przedsiňwziňcia, w tym likwidacji starego
szamba.
3. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z
warunków, o których mowa w ust. 2 wnioskodawca traci prawo do dotacji.
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UCHWAŁA NR IX/62/1011 RADY MIEJSKIEJ W KROBI
z dnia 16 maja 2011 r.
w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/117/2004 Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie
zatwierdzenia zarządzenia Nr 227/2003 Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie przepisów
porządkowych regulujących zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych
Na podstawie art. 41 ust. 2 w zwiņzku z art. 40 ust.
3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn.
zm.) oraz art. 4 ust. 3 i art. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 17, poz. 95) uchwala siň,co nastňpuje:
§ 1. Uchyla siň w całoŌci uchwałň Nr XVI/117/2004
Rady Miejskiej w Krobi z dnia 11 marca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia zarzņdzenia Nr 227/2003
Burmistrza Krobi z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie
przepisów porzņdkowych regulujņcych zasady używania (detonowania) materiałów pirotechnicznych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Krobi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 3 dni od
dnia ogłoszenia. Uchwała podlega ogłoszeniu
w drodze obwieszczenia w gminie i na tablicy informacji Urzňdu Miejskiego w Krobi oraz publikacji
w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczņcy
Rady Miejskiej w Krobi
(-) Ireneusz Jóźwiak

3

3141
3 14 1

UCHWAŁA NR VIII/45/11 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych.
4) informacjň w sprawie podatku rolnego dla
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41
podatników wymienionych w art. 6a ust.
ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie
5 ustawy o podatku rolnym jako załņcznik nr
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142,
4 do uchwały,
poz.1591 ze zmianami), art.6 ust. 13 ustawy z dnia 12
5) deklaracjň na podatek leŌny dla podatników
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (
wymienionych
w art.
6 ust.
5 ustawy
tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze
o
podatku
leŌnym
jako
załņcznik
nr 5 do
zmianami), art. 6a ust 11 ustawy z dnia 15 listopada
uchwały,
1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U.
6) informacjň w sprawie podatku leŌnego dla
z 2006 roku Nr 136, poz. 969 ze zmianami), art. 6 ust.
podatników wymienionych w art. 6 ust.
9 ustawy o podatku leŌnym ( tekst jednolity Dz. U.
2 ustawy o podatku leŌnym jako załņcznik nr
z 2002 roku Nr 200, poz. 1682 ze zmianami) Rada
6 do uchwały.
Miejska w Bojanowie uchwala co nastňpuje:
§ 1. OkreŌla siň nastňpujņce wzory formularzy:
1) deklaracjň na podatek od nieruchomoŌci dla
podatników wymienionych w art. 6 ust.
9 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako załņcznik nr 1 do uchwały,
2) informacjň w sprawie podatku od nieruchomoŌci dla osób wymienionych w art. 6 ust.
6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych jako załņcznik nr 2 do uchwały,
3) deklaracjň na podatek rolny dla podatników
wymienionych w art. 6a ust. 8 ustawy
o podatku rolnym jako załņcznik nr 3 do
uchwały,

§ 2. Traci moc uchwała NR II/23/02 Rady Miejskiej
w Bojanowie z dnia 10 grudnia 2002 roku w sprawie
okreŌlenia deklaracji podatkowych oraz informacji
podatkowych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Bojanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy Rady
(-) Maciej JagodziŊski

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18991 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18992 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18993 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18994 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18995 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18996 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18997 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18998 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 18999 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19000 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19001 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19002 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19003 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19004 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19005 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19006 –

Poz. 3141

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19007 –

Poz. ,3142,3143
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UCHWAŁA NR VIII/46/11 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych Osiedle Nr 1 i Osiedle Nr 2 funkcjonujących na terenie miasta
Bojanowa
Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami),
w zwiņzku z § 7 ust. 2 Uchwały Nr XI/63/03 Rady
Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 kwietnia 2003 roku
w sprawie Statutu Gminy Bojanowo (Dziennik Urzňdowy Województwa Wielkopolskiego z 2003 roku, Nr
105, poz. 1929) Rada Miejska w Bojanowie, uchwala
co nastňpuje:
§ 1. 1. Znosi siň jednostki pomocnicze funkcjonujņce
na terenie Miasta Bojanowa – Osiedle Nr 1 i Osiedle
Nr 2.
2. Dotychczasowe Rady i Zarzņdy Osiedla Nr 1 i
Osiedla Nr 2 działajņ do dnia utworzenia nowej jednostki pomocniczej i wyboru Rady i Zarzņdu Osiedla.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/53/03 Rady Miejskiej
w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 roku w sprawie
Statutu Osiedli (Dziennik Urzňdowy Województwa
Wielkopolskiego z 2003 roku, Nr 98, poz. 1835).
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza siň Burmistrzowi
Bojanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczņcy Rady
(-) Maciej JagodziŊski
3 143
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UCHWAŁA NR VIII/47/11 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie utworzenia „Osiedla Bojanowo” jako jednostki pomocniczej Miasta Bojanowa
Na podstawie art. 5, art. 18 ust. 2 pkt 7 i art. 40
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz § 7 Uchwały
Nr VI/63/03 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29
kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Bojanowo
(Dziennik Urzňdowy Województwa Wielkopolskiego
Nr 105, poz. 1929), Rada Miejska w Bojanowie
uchwala co nastňpuje:
§ 1. Tworzy siň na terenie Miasta Bojanowo, Osiedle
Bojanowo jako jednostkň pomocniczņ.
§ 2. Granicņ jednostki jest granica Miasta Bojanowo.
§ 3. 1. Do zadaŊ jednostki pomocniczej należy:
1) reprezentowanie we współpracy z radnymi
Miasta Bojanowo interesów mieszkaŊców
jednostki pomocniczej wobec władz gminy,
2) zapewnienie mieszkaŊcom udziału w decydowaniu w sprawach zwiņzanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej,
3) kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialnoŌci obywatelskiej za dobro wspólne,
4) umożliwienie uczestnictwa społecznoŌci lokalnych w rozstrzyganiu spraw zwiņzanych

z interesem ogólnomiejskim, a majņcych
wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
5) organizowanie wspólnych przedsiňwziňń na
rzecz miejsca zamieszkania.
2. Dla realizacji celów okreŌlonych w ust. 1, Rada Osiedla jednostki pomocniczej współpracuje
z radnymi Miasta, z Radņ Miejskņ w Bojanowie oraz
organizacjami społecznymi i innymi działajņcymi na
terenie jednostki pomocniczej.
§ 4. 1. Szczegółowe zasady działalnoŌci jednostki
pomocniczej okreŌla jej Statut.
2. Statut jednostki pomocniczej uchwala Rada
Miejska.
3. Uchwalony przez Radň Miejskņ, Statut jednostki pomocniczej wchodzi w życie po uprzednim
ogłoszeniu w Dzienniku Urzňdowym Województwa
Wielkopolskiego oraz podlega ogłoszeniu na tablicy
Urzňdu Miejskiego w Bojanowie i w siedzibie Rady
jednostki pomocniczej.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199
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§ 5. Rada Miejska w uzasadnionych przypadkach
może rozszerzyń, na wniosek jednostki pomocniczej,
zakres działania okreŌlony w niniejszej uchwale.

Poz. 3144

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy Rady
(-) Maciej JagodziŊski

3 144

3144
3 145

UCHWAŁA NR VIII/48/11 RADY MIEJSKIEJ W BOJANOWIE
z dnia 25 maja 2011 r.
w sprawie Statutu Osiedla Bojanowo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 35 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
ze zmianami) oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000
r.
o ogłaszaniu
aktów
normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) po przeprowadzeniu
konsultacji
z mieszkaŊcami,
Rada
Miejska
w Bojanowie uchwala Statut Osiedla Bojanowo.
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§ 1. Ogół MieszkaŊców Bojanowa zamieszkałych na
obszarze 234 ha przy ulicach: Bojanowskiego, Browarowa, Dņbrowskiego, Drzymały, Dworcowa, Działkowa, GołaszyŊska, Kasztanowa, KiliŊskiego, Kolejowa,
Konopnickiej, Kopernika, KoŌciuszki, Królowej Jadwigi, Krótka, Kwiatowa, LeŌna, Lipowa, Marcinkowskiego, Mickiewicza, NiepodległoŌci, Norwida, Nowa,
Ogrodowa, Parkowa, Piaskowa, Platanowa, Pocztowa, Podgórna, PowstaŊców Wielkopolskich, Półwiejska, Ratuszowa, Rynek, Sienkiewicza, Sikorskiego,
Słowackiego, Sportowa, Szkolna, ŋliwkowa, ŋwiňtego Józefa, Tylna, WolnoŌci, Zacisze, Żwirki i Wigury,
1 Maja, 17 Stycznia – stanowi Samorzņd MieszkaŊców Osiedla Bojanowo.
§ 2. Osiedle Bojanowo jest jednostkņ pomocniczņ
gminy Bojanowo dla wykonywania jej zadaŊ i nie
posiada osobowoŌci prawnej.
§ 3. Samorzņd MieszkaŊców Osiedla Bojanowo działa na podstawie obowiņzujņcych przepisów, a w
szczególnoŌci:
1) ustawy o samorzņdzie gminnym,
2) Statutu gminy Bojanowo,
3) niniejszego Statutu.
§ 4. Do zakresu działania Osiedla należņ wszystkie
sprawy publiczne Osiedla nie zastrzeżone ustawami
i Statutem gminy, organów administracji rzņdowej
i innych podmiotów, a w szczególnoŌci:
1) zarzņdzanie i korzystanie z mienia komunalnego przekazanego przez Radň Miejskņ,

2)

opiniowanie projektów uchwał Rady wsprawach o podmiotowym znaczeniu dla mieszkaŊców Osiedla,
3) wystňpowanie do Rady o rozpatrzenie spraw
publicznych Osiedla i podejmowanie odpowiednich uchwał,
4) współpraca z radnymi, którzy kandydowali
z terenu Osiedla, głównie przez ułatwianie im
kontaktów z wyborcami,
5) współpraca z właŌciwymi organami z zakresu
ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oŌwiaty, kultury, kultury fizycznej, porzņdku publicznego
i ochrony
przeciwpożarowej,
ochrony Ōrodowiska,
6) organizowanie przez mieszkaŊców Osiedla
wszystkich prac na rzecz miejsca zamieszkania,
7) tworzenie pomocy sņsiedzkiej,
8) sprawowanie kontroli społecznej i wypowiadanie siň w sprawach działalnoŌci jednostek
organizacyjnych zwiņzanych z warunkami życia na terenie Osiedla,
9) podejmowanie uchwał w sprawach Osiedla
w ramach przyznanych kompetencji,
10) podejmowanie innych czynnoŌci i działaŊ.
§ 5. Dla realizacji wspólnych przedsiňwziňń Samorzņd
MieszkaŊców Osiedla może nawiņzań współpracň
z innymi jednostkami pomocniczymi gminy, zawierań
porozumienia okreŌlajņce zakres i sposób wykonania
wspólnych zadaŊ, może podejmowań wspólne
uchwały.
§ 6. Ilekroń w niniejszym Statucie jest mowa o:
1) Gminie – należy przez to rozumień gminň Bojanowo,
2) Radzie – należy przez to rozumień Radň Miejskņ w Bojanowie,
3) Burmistrzu – należy przez to rozumień Burmistrza Bojanowa,
4) Osiedlu Bojanowo – należy przez to rozumień
jednostkň
pomocniczņ
okreŌlonņ
w§
2 niniejszego Statutu,
5) Statucie – należy przez to rozumień Statut
Osiedla Bojanowo

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

6)
7)

8)
9)
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Przewodniczņcym Rady – należy przez to rozumień Przewodniczņcego Rady Osiedla,
Przewodniczņcym Zarzņdu Osiedla – należy
przez to rozumień Przewodniczņcego organu
wykonawczego Osiedla Bojanowo,
Radzie Osiedla – należy przez to rozumień organ uchwałodawczy Osiedla,
Zebraniu mieszkaŊców Osiedla – należy przez
to rozumień ogół mieszkaŊców posiadajņcych
czynne prawo wyborcze.

Rozdział II
Zasady i tryb wyborów organów Osiedla Bojanowo
§ 7. 1. Organami Osiedla Bojanowo sņ:
1) Rada Osiedla Bojanowo – jako organ uchwałodawczy w Osiedlu,
2) Zarzņd Osiedla Bojanowo – jako organ wykonawczy w Osiedlu.
2. Kadencja Rady Osiedla i Zarzņdu Osiedla
trwa 4 lata, liczņc od dnia jej wyborów.
3. W skład Rady Osiedla wchodzi 15 osób, wybranych przez Zebranie MieszkaŊców Osiedla
w wyborach przeprowadzonych według zasad i trybu
okreŌlonego w niniejszym Statucie.
4. Zarzņd Osiedla składa siň z 3 osób, wybranych przez Radň Osiedla.
§ 8. Wybory w Osiedlu zarzņdza
w drodze uchwały, okreŌlajņc:
1) terminarz zebraŊ,
2) przewodniczņcych zebraŊ,
3) miejsce zebrania,

Rada

Miejska

§ 9. Uchwała o wyborach powinna byń podana
w sposób zwyczajowo przyjňty do wiadomoŌci
mieszkaŊców Osiedla co najmniej 7 dni przed wyznaczonņ datņ zebrania w Urzňdzie Miejskim
w Bojanowie oraz na stronie internetowej gminy
Bojanowo.
§ 10. 1. Do udziału w Zebraniu MieszkaŊców Osiedla
uprawnieni sņ wszyscy, którzy w dniu jego zwołania
sņ stałymi mieszkaŊcami osiedla i posiadajņ czynne
prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.
2. W przypadku, gdy przewodniczņcy Zebrania
MieszkaŊców Osiedla poweźmie wņtpliwoŌci, czy
dana osoba przybyła na Zebranie MieszkaŊców
Osiedla jest uprawniona do brania w nim udziału,
może zażņdań okazania dokumentu stwierdzajņcego
jej tożsamoŌń lub udzielenia ustnych wyjaŌnieŊ.
§ 11. 1. Wybory przeprowadza komisja skrutacyjna
w składzie 3-osobowym, wybrana spoŌród uprawnionych uczestników zebrania, którzy nie kandydujņ
do organów Osiedla.
2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczņcego.
3. Do zadaŊ komisji należy:
1) rejestracja kandydatów,
2) przeprowadzenie głosowania,
3) ustalenie i ogłoszenie wyników wyborów,

4)

Poz. 3144

sporzņdzenie protokołu wyborczego o wynikach wyborów, który podpisujņ członkowie
komisji skrutacyjnej i przewodniczņcy zebrania.

§ 12. 1. Członkowie Rady Osiedla wybierani sņ
w głosowaniu tajnym bezpoŌrednim spoŌród nieograniczonej liczby kandydatów zgłoszonych na zebraniu bņdź wczeŌniej przewodniczņcemu zebrania
wyborczego, przez stałych mieszkaŊców osiedla
upoważnionych do głosowania.
2. Kandydat do Rady Osiedla musi wyraziń ustnņ lub pisemnņ zgodň na kandydowanie.
3. Wybory odbywajņ siň w głosowaniu tajnym,
zwykłņ wiňkszoŌciņ głosów na odpowiednio oznakowanych kartach zawierajņcych nazwiska zgłoszonych
kandydatów.
4. Głosowanie na członków Rady Osiedla odbywa siň poprzez postawienie na karcie głosowania
znaków „X” przy nazwiskach najwyżej 15 kandydatów. Takie głosy sņ uznawane za ważne. Dopisków
na karcie do głosowania nie bierze siň pod uwagň.
5. Za wybranych członków Rady Osiedla uważa
siň kandydatów, którzy uzyskali najwiňkszņ kolejno
liczbň ważnych głosów. W przypadku równej liczny
głosów zostaje powtórzone głosowanie spoŌród
kandydatów, którzy otrzymali najwiňkszņ i równņ
iloŌń głosów aż do ostatecznego wyboru.
6. Rada Osiedla wybiera spoŌród swoich członków Przewodniczņcego Rady Osiedla i Zastňpcň
Przewodniczņcego Rady Osiedla w oddzielnych tajnych głosowaniach, zwykłņ wiňkszoŌciņ głosów.
W przypadku równej liczby głosów zostaje powtórzone głosowanie aż do ostatecznego wyboru.
7. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach
i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy pozostajņce w zakresie jej działania.
8.
Uchwały
Rady
podejmowane
sņ
w głosowaniu jawnym, zwykłņ wiňkszoŌciņ głosów
przy obecnoŌci przynajmniej połowy aktualnego
składu Rady, w którym może ona obradowań stosowanie do przepisów Statutu.
9. Uchwały Rady Osiedla majņ postań odrňbnych dokumentów stanowiņcych załņczniki do protokołu z wyjņtkiem uchwał proceduralnych, które ujmuje siň w protokole.
§ 13. Wybory odbywajņ siň nie później niż 6 miesiňcy
od wyboru nowej Rady Miejskiej w Bojanowie.
§ 14. 1. Rada Osiedla spoŌród swoich członków wybiera Zarzņd Osiedla w oddzielnym tajnym głosowaniu, zwykłņ wiňkszoŌciņ głosów. Wybory odbywajņ
siň na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady.
2. Głosowanie na członków Zarzņdu Osiedla
odbywa siň poprzez postawienie na karcie do głosowania znaku „X” przy nazwiskach najwyżej 3 kandydatów.
3. Za wybranych uważa siň kandydatów, którzy
uzyskali najwiňkszņ iloŌń głosów. W przypadku równej iloŌci głosów zostaje powtórzone głosowanie
spoŌród kandydatów, którzy otrzymali najwiňkszņ
i równņ iloŌń głosów aż do ostatecznego wyboru.
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4. Członkowie Zarzņdu Osiedla spoŌród siebie
wybierajņ Przewodniczņcego Zarzņdu i Zastňpcň
Przewodniczņcego.
§ 15. 1. WygaŌniňcie mandatu członka Rady Osiedla
nastňpuje wskutek:
1) Ōmierci,
2) zrzeczenia siň mandatu,
3) utraty prawa wybieralnoŌci w Osiedlu,
4) prawomocnego skazujņcego wyroku sņdu
orzeczonego za przestňpstwo umyŌlne.
2. WygaŌniňcie mandatu z powodów podanych
w ust. 1 stwierdza Rada Osiedla.
3. WygaŌniňcie mandatu członka Rady Osiedla
bňdņcego Przewodniczņcym Zarzņdu Osiedla jest
równoznaczne z wygaŌniňciem mandatu Przewodniczņcego Zarzņdu.
§ 16. W przypadku wygaŌniňcia mandatu członka,
Rada Osiedla podejmuje uchwałň o wstņpieniu na
jego miejsce kandydata, który w wyborach uzyskał
kolejno najwiňkszņ liczbň głosów i nie utracił prawa
wybieralnoŌci.
§ 17. Odwołanie Przewodniczņcego i Zastňpcy Przewodniczņcego Rady Osiedla może nastņpiń na wniosek co najmniej ¼ składu Rady Osiedla okreŌlonego
w § 7 ust. 3 Statutu, w głosowaniu tajnym, zwykłņ
wiňkszoŌciņ głosów.
§ 18. WygaŌniňcie mandatu przewodniczņcego lub
członka zarzņdu nastňpuje wskutek:
1) złożenia pisemnej rezygnacji z posiadanej
funkcji,
2) pozbawienia praw publicznych i wyborczych
lub ubezwłasnowolnienie na podstawie prawomocnego wyroku sņdu,
3) Ōmierci.
§ 19. 1. Odwołanie całego Zarzņdu Osiedla lub jego
Przewodniczņcego nastňpuje na wniosek Przewodniczņcego Rady Osiedla.
2. Odwołanie członka Zarzņdu Osiedla nastňpuje na wniosek Przewodniczņcego Zarzņdu Osiedla.
§ 20. 1. Odwołanie przed upływem kadencji Zarzņdu
Osiedla, Przewodniczņcego Zarzņdu Osiedla lub jego
poszczególnych
członków
Zarzņdu
nastňpuje
w głosowaniu tajnym, zwykłņ wiňkszoŌciņ głosów
w obecnoŌci co najmniej ⅔członków Rady Osiedla.
2. W przypadku wygaŌniňcia mandatu Przewodniczņcego Zarzņdu, jego odwołania lub odwołania członka Zarzņdu, Rada Osiedla zarzņdza niezwłocznie nowe wybory.
Rozdział III
Organizacja i zadania organów Osiedla
§ 21. 1. Do właŌciwoŌci Rady Osiedla należņ wszystkie sprawy dotyczņce osiedla, majņce wpływ na jego
organizacjň i strukturň.
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2. Do wyłņcznej właŌciwoŌci Rady Osiedla należy:
1)

wybór przewodniczņcego Rady i jego zastňpcy,
2) wybór i odwołanie Zarzņdu Osiedla, w tym
Przewodniczņcego Zarzņdu,
3) podejmowanie uchwał w sprawach zarzņdzania mieniem komunalnym oraz sposobem
wykorzystania dochodów z tego mienia,
4) podejmowanie uchwał w sprawie wydatkowania innych Ōrodków,
5) opiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej
w sprawach o podstawowym znaczeniu dla
mieszkaŊców Osiedla,
6) podejmowanie inicjatyw w zakresie działaŊ
społecznie użytecznych dla Osiedla i jego
mieszkaŊców,
7) inicjowanie działalnoŌci gospodarczej,
8) wyrażanie stanowiska Osiedla w sprawach
okreŌlonych przepisami prawa lub gdy
o zajňcie stanowiska wystňpuje organ gminy,
9) rozpatrywanie sprawozdaŊ z działalnoŌci Zarzņdu,
10) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych przepisami do kompetencji Rady,
11) stwierdzanie wygaŌniňcia mandatu.
§ 22. 1. Posiedzenie Rady Osiedla odbywajņ siň
w miarň potrzeb, jednak nie rzadziej niż 2 razy do
roku.
2. Posiedzenie Rady Osiedla zwołuje Przewodniczņcy Rady Osiedla:
1) z własnej inicjatywy,
2) z inicjatywy Zarzņdu,
3) na żņdanie 1/4 członków Rady Osiedla,
4) na wniosek organów gminy,
5) na wniosek 1/10 uprawnionych do udziału
w zebraniach.
3. O terminie i miejscu posiedzenia Rady osiedla wraz z proponowanym porzņdkiem obrad przewodniczņcy zawiadamia członków Rady Osiedla na
co najmniej 7 dni przed posiedzeniem.
4. Posiedzenie Rady Osiedla zwoływane na
wniosek członków Rady Osiedla lub organów gminy
powinno siň odbyń w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba, że wnioskodawca proponuje
termin późniejszy.
5. Posiedzenie może siň odbyń, gdy bierze
w nim udział co najmniej 50% składu Rady Osiedla.
§ 23. 1. Rada Osiedla obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenie Rady Osiedla prowadzi jej Przewodniczņcy, chyba że wybierze on innego przewodniczņcego obrad.
3. Porzņdek posiedzenia ustala Rada Osiedla na
podstawie projektu przedłożonego przez Przewodniczņcego Rady Osiedla. Projekt ten powinien byń
skonsultowany z Zarzņdem Osiedla.
4. Obowiņzkiem Przewodniczņcego Rady Osiedla jest zapewnienie referentów spraw przedstawionych na posiedzeniu. W przypadku trudnoŌci winien
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on zwróciń siň do Przewodniczņcego Rady Miejskiej
lub Burmistrza o pomoc.
§ 24. 1. Uchwały Rady Osiedla podejmowane sņ
w głosowaniu jawnym zwykłņ wiňkszoŌciņ głosów
przy obecnoŌci przynajmniej połowy aktualnego
składu Rady, w którym może ona obradowań stosownie do przepisów Statutu.
2. Rada Osiedla może postanowiń o tajnoŌci
głosowania w danej sprawie.
3. Uchwały Rady Osiedla podpisuje przewodniczņcy posiedzenia.
4. Uchwały Rady Osiedla maja postań odrňbnych dokumentów stanowiņcych załņczniki do protokołu z wyjņtkiem uchwał proceduralnych, które ujmuje siň w treŌci protokołu.
§ 25. 1. Protokół z posiedzenia powinien zawierań:
1) datň i miejsce sporzņdzenia protokołu,
2) stwierdzenie prawidłowoŌci zwołania Rady
Osiedla i jej zdolnoŌci do podejmowania
uchwał,
3) treŌń podjňtych uchwał, stanowiņcych załņczniki do protokołu oraz liczby oddanych głosów,
4) skrótowy przebieg zebrania,
5) podpis przewodniczņcego zebrania.
2. Protokoły otrzymujņ w ciņgu kadencji kolejne
numery, poczņwszy od numeru jeden.
3. Protokoły posiedzeŊ sņ numerowane cyframi
rzymskimi, łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku.
§ 26. 1. Do zadaŊ Przewodniczņcego Rady Osiedla
należy:
1) organizowanie pracy Rady Osiedla i przewodniczņcego jej obradom,
2) przygotowanie projektów uchwał,
3) reprezentowanie Rady Osiedla na zewnņtrz.
2. Przewodniczņcy Rady Osiedla może zgłaszań
wnioski w imieniu Rady Osiedla.
3. Zadaniem Zastňpcy Przewodniczņcego Rady
Osiedla jest wykonywanie obowiņzków Przewodniczņcego Rady Osiedla w przypadku koniecznoŌci
podjňcia działaŊ przez Radň pod nieobecnoŌń Przewodniczņcego Rady Osiedla lub wynikajņcych
z przyczyn braku możliwoŌci działaŊ Przewodniczņcego Rady Osiedla.
§ 27. 1. Organem wykonawczym Rady Osiedla jest
Zarzņd Osiedla.
2. Zarzņd Osiedla reprezentuje Osiedle na zewnņtrz.
3. W skład Zarzņdu wchodzņ:
1) Przewodniczņcy Zarzņdu Osiedla,
2) Zastňpca Przewodniczņcego Zarzņdu Osiedla,
3) Członek Zarzņdu Osiedla.
§ 28. 1. Do zadaŊ Zarzņdu Osiedla należy:
1) sprawowanie zwykłego zarzņdu mieniem
Osiedla,
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady
Osiedla,
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3)

organizowanie wykonania uchwał Rady Osiedla,
4) współdziałanie z właŌciwymi organami społecznymi w celu wykonania wspólnych zadaŊ,
5) opracowywanie i przedkładanie Radzie Osiedla projektów programów pracy Samorzņdu,
6) techniczno-organizacyjne zapewnienie warunków pracy Rady Osiedla oraz radnych
z terenu Osiedla podczas ich spotkaŊ
z wyborcami, a także innych zebraŊ i spotkaŊ
zwoływanych z inicjatywy Burmistrza,
7) wystňpowanie do Rady Osiedla z inicjatywņ
dotyczņcņ udziału mieszkaŊców w rozwiņzywaniu problemów Osiedla i realizacji zadaŊ
Samorzņdu,
8) wykonywanie uchwał organów gminy.
2. Zarzņd Osiedla załatwia także indywidualne
sprawy z zakresu administracji publicznej w granicach upoważnienia udzielanego przez Radň Miejskņ
odrňbnņ uchwałņ.
§ 29. 1. Do zadaŊ Przewodniczņcego Zarzņdu Osiedla
należy:
1) zwoływanie posiedzeŊ Zarzņdu Osiedla
w miarň potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał,
2) reprezentowanie Zarzņdu Osiedla na zewnņtrz,
3) utrzymywanie kontaktu z Przewodniczņcym
Rady Osiedla,
4) przygotowywanie projektów uchwał Rady
Osiedla,
5) wykonywanie uchwał Rady Osiedla,
6) współpraca z organami gminy,
7) wykonywanie uchwał organów gminy,
8) uczestniczenie w naradach i szkoleniach zwoływanych okresowo przez Burmistrza Bojanowa.
2. Przewodniczņcy Zarzņdu Osiedla korzysta
z ochrony prawnej przysługujņcej funkcjonariuszom
publicznym.
3. Przewodniczņcy Rady Miejskiej jest każdorazowo zobowiņzany do zawiadomienia o sesji Rady
Przewodniczņcego Zarzņdu Osiedla, na takich samych zasadach jak radnych.
4. Przewodniczņcy Zarzņdu Osiedla może zgłaszań wnioski w imieniu Rady Osiedla.
Rozdział IV
Zakres zadań przekazywanych jednostce przez
Gminę oraz sposób ich realizacji
§ 30. Rada Miejska w drodze uchwały może przekazań Osiedlu mienie, grunty, lasy, Ōwietlice, boiska,
itp. do korzystania i zarzņdzania.
Rozdział V
Zakres i formy kontroli oraz nadzoru Rady nad działalnością Osiedla
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§ 31. 1. Nadzór nad działalnoŌciņ Osiedla sprawowany jest na podstawie kryteriów zgodnoŌci z prawem,
celowoŌci, rzetelnoŌci oraz gospodarnoŌci.
2. Nadzór nad działalnoŌciņ Osiedla sprawuje
Rada Miejska w Bojanowie.
3. DziałalnoŌń finansowa podlega nadzorowi
i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Bojanowie oraz Burmistrza Bojanowa.
§ 32. 1. Organy nadzoru majņ prawo żņdania niezbňdnych informacji, danych i wyjaŌnieŊ dotyczņcych funkcjonowania Osiedla oraz uczestnictwa
w posiedzeniach ich organów.
2. Do wykonywania czynnoŌci o jakich mowa
w ust. 1 organy nadzoru mogņ delegowań swoich
przedstawicieli.
§ 33. 1. Przewodniczņcy Zarzņdu Osiedla obowiņzany
jest do przedłożenia Burmistrzowi uchwał Rady
Osiedla w ciņgu 7 dni od daty jej podjňcia.
2. Uchwała Rady Osiedla sprzeczna z prawem
jest nieważna.
3. O nieważnoŌci uchwał w całoŌci lub w czňŌci
orzeka Burmistrz.

§ 35. O utworzeniu, połņczeniu, podziale i znoszeniu,
a także ustalaniu granic, nazwy i siedziby Osiedla
decyduje Rada Miejska w drodze odrňbnej uchwały.
§ 36. 1. Zmiana Statutu wymaga uchwały Rady Miejskiej w Bojanowie podjňtej po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkaŊcami.
2. Przewodniczņcy Rady Miejskiej jest obowiņzany włņczyń uchwałň Rady Osiedla w sprawie zmiany Statutu Osiedla do porzņdku obrad najbliższej
sesji zwołanej po złożeniu wniosku.
§ 37. Osiedle w Bojanowie używa podłużnej pieczňci
o nazwie „Osiedle w Bojanowie”.
§ 38. W sprawach spornych wiņżņcej interpretacji
Statutu dokonuje Rada Miejska w Bojanowie.
§ 39. Traci moc uchwała Nr V/53/03 Rady Miejskiej
w Bojanowie z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie Statutu Osiedli.
§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 34. W sprawach nieuregulowanych w Statucie
majņ zastosowanie przepisy Statutu gminy Bojanowo i ustaw.
Przewodniczņcy Rady
(-) Maciej JagodziŊski
3 145
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UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych na
obszarze Gminy Godziesze Wielkie.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz
art. 33 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r.
o opiece nad dzieńmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45,
poz. 235) uchwala siň, co nastňpuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.

§ 1. Ustala siň wysokoŌń opłaty za wpis do rejestru
żłobków i klubów dzieciňcych w kwocie 400,00 zł.
Przewodniczņcy
Rady Gminy
(-) Ryszard Jarych
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UCHWAŁA NR VII/41/2011 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zm.)
w zwiņzku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 19,
poz. 115 z późn. zm.) uchwala siň, co nastňpuje:
§ 1. Ustala siň stawki opłat za zajňcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiņzane z budowņ,
przebudowņ, remontem, utrzymaniem i ochronņ
dróg, dotyczņce:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urzņdzeŊ infrastruktury technicznej niezwiņzanych z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwiņzanych z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajňcie pasa drogowego na prawach wyłņcznoŌci w celach innych niż wymienione w pkt
1-3.
§ 2. 1. Za zajňcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1 pkt
1 ustala siň nastňpujņce stawki opłat za każdy dzieŊ
zajňcia:
1) za zajňcie jezdni do 50% szerokoŌci - 2,00 zł
2) za zajňcie jezdni pow. 50% do całkowitego 4,00 zł
2. Stawki okreŌlone w ust. 1 pkt. 1 stosuje siň
także do pozostałych elementów pasa drogowego.
3. Zajňcie pasa drogowego przez czas krótszy
niż 24 godziny jest traktowany jak zajňcie pasa drogowego przez 1 dzieŊ.
§ 3. 1. Za zajňcie pasa drogowego, o którym mowa
w § 1 pkt 2 ustala siň nastňpujņce roczne stawki opłat
za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej
zajňtego przez rzut poziomy umieszczonego urzņdzenia:
1) w jezdni, chodniku lub pozostałych elementach pasa drogowego (bez wzglňdu na rodzaj
nawierzchni) - 30,00 zł

2)

na drogowym obiekcie inżynierskim - 100,00
zł
§ 4. 1. Roczne stawki opłat, okreŌlone w § 3, obejmujņ pełen rok kalendarzowy umieszczenia urzņdzenia
infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub na
obiekcie inżynierskim.
2. Za niepełny rok kalendarzowy wysokoŌń
rocznych stawek opłat oblicza siň proporcjonalnie do
liczby dni umieszczenia urzņdzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.
§ 5. Ustala siň dziennņ stawkň opłaty za zajňcie pasa
drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego, niezwiņzanego z potrzebami zarzņdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w wysokoŌci
0,20 zł za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajňtej
przez rzut poziomy obiektu.
§ 6. Ustala siň dziennņ stawkň opłaty za zajňcie pasa
drogowego, w celu umieszczenia reklamy, w wysokoŌci 2,00 zł za 1 m2 powierzchni reklamy, z zastrzeżeniem pkt. 1 i 2:
1) reklamy (szyldy) o powierzchni nie przekraczajņcej 1 m2, umieszczone nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest działalnoŌń
gospodarcza, zawierajņce wyłņcznie informacje o prowadzonej przez przedsiňbiorcň działalnoŌci gospodarczej, w wysokoŌci 0,50 zł za
1 m2 powierzchni reklamy,
2) reklamy zawierajņce informacje o gminie,
powiecie, lub województwie, w szczególnoŌci
w postaci planów, map, tablic, plansz itp.,
w wysokoŌci 0,01 zł za 1 m2 powierzchni reklamy.
§ 7. Zwalnia siň z opłaty wymienionej w § 1 4 zadania należņce do zadaŊ własnych Gminy Godziesze Wielkie.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi Gminy Godziesze Wielkie.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy
Rady Gminy
(-) Ryszard Jarych
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UCHWAŁA NR VI/35/2011 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSNĄ
z dnia 30 maja 2011 r.
w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 29 września 2010 w sprawie
określenia stawek podatku od nieruchomości na rok podatkowy 2011
Na podstawie art.5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /tekst
jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz.613/ oraz art.18
ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzņdzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz.1591 z póź. zm./ Rada Miejska Grabowa nad Prosnņ uchwala, co nastňpuje:

nych, zajňtych przez podmioty udzielajņce tych
ŌwiadczeŊ – od 1 m2 powierzchni użytkowej 4,27 zł ”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Burmistrzowi
Miasta i Gminy Grabów nad Prosnņ.
§ 3.
1)

§ 1. W uchwale Rady Miejskiej Grabowa nad Prosnņ
z dnia 29 wrzeŌnia 2010r. NR XXXIII/247/2010
w sprawie okreŌlenia stawek podatku od nieruchomoŌci na rok podatkowy 2011 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 233 poz. 4363 z 24.11.2010r.) § 1 ust.4
otrzymuje brzmienie:
4/ zwiņzanych z prowadzeniem działalnoŌci gospodarczej w zakresie udzielania ŌwiadczeŊ zdrowot-

2)

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Uchwała podlega obwieszczeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeŊ Urzňdu Miasta
i Gminy w Grabowie nad Prosnņ.

Wiceprzewodniczņcy Rady Miejskiej
(-) Jan Cegiełka
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UCHWAŁA NR XI/124/2011 RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE
z dnia 7 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorzņdzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591
z późniejszymi zmianami) i art. 8 ust. 1a ustawy
z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn.
zm.), Rada Gminy Tarnowo Podgórne u c h w a l
a co nastňpuje:

§ 1. Zmienia siň nazwň drogi gminnej, położonej
w Górze, zajmujņcej działkň oznaczonņ numerem
geodezyjnym 20 z ulicy Długiej, na ulicň Podgórnņ.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczņcy Rady Gminy
Tarnowo Podgórne
(-) mgr Grzegorz Leonhard

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19015 –

Poz. 3148

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19016 –

Poz. 3149,3150

3149
3 15 0

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PILE
z dnia 10 czerwca 2011 r.
w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Chodzieskiego
2)

Na podstawie art. 182 i 183, w zwiņzku z art. 194
ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja
wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Komisarz Wyborczy w Pile podaje do publicznej wiadomoŌci, co nastňpuje:
1)

I. Rada Powiatu Chodzieskiego
uchwałņ Nr V/45/2011 z dnia 27 kwietnia 2011
r. stwierdziła wygaŌniňcie mandatu radnego
w okrňgu wyborczym Nr 1, z listy Nr 4 KW
Platforma Obywatelska RP – PIOTR WITKOWSKI, wskutek zrzeczenia sie mandatu;

uchwałņ Nr VI/49/2011 z dnia 1 czerwca 2011
r. stwierdziła, że radnym w okrňgu wyborczym Nr 1, został – WALDEMAR STRACZYCKI, kandydat z tej samej listy, który uzyskał kolejno najwiňkszņ liczbň głosów i nie utracił
prawa wybieralnoŌci.

II. Obwieszczenie podaje siň do publicznej wiadomoŌci w sposób zwyczajowo przyjňty na obszarze
powiatu chodzieskiego, oraz publikuje siň w Dzienniku Urzňdowym Województwa Wielkopolskiego

Komisarz Wyborczy
w Pile
(-) Anna Kulczewska-Garcia
3 15 0

3150
3 15 1

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE
z dnia 13 czerwca 2011 r.
o wynikach ponownego przeliczenia głosów oddanych na Dariusza Zygmunta Bartczaka i Józefa
Szustakowskiego przez Obwodową Komisję Wyborczą nr 2 we Władysławowie w dniu 21 listopada 2010 r.
w wyborach do Rady Gminy Władysławów i ponownego ustalenia wyników głosowania i wyników
wyborów do Rady Gminy Władysławów w okręgu wyborczym nr 3 przez Gminną Komisję Wyborczą we
Władysławowie zarządzonych na dzień 12 czerwca 2011 r.
Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16
lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r.
Nr 176, poz. 1190 i z 2011 r. Nr 34, poz. 172)
w zwiņzku z Postanowieniem Sņdu Okrňgowego
w Koninie z dnia 15 marca 2011 r. Sygn. akt I Ns
19/11 Komisarz Wyborczy w Koninie podaje do publicznej wiadomoŌci wyniki ponownego przeliczenia
głosów oddanych na Dariusza Zygmunta Bartczaka
i Józefa Szustakowskiego przez Obwodowņ Komisjň
Wyborczņ nr 2 we Władysławowie w dniu 21 listopada 2010 r. w wyborach do Rady Gminy Władysławów
i ponownego
ustalenia
wyników
głosowania
i wyników wyborów do Rady Gminy Władysławów
w okrňgu wyborczym nr 3 przez Gminnņ Komisjň
Wyborczņ we Władysławowie zarzņdzonych na dzieŊ
12 czerwca 2011 r.

CZŇŋŃ II
Wyniki wyborów
Rozdział 1
Okręg wyborczy nr 3
1. Ponowne przeliczenie głosów dotyczyło
1 mandatu radnego.
2. Niżej wymienieni kandydaci, dla których ponownie przeliczono głosy otrzymali nastňpujņcņ liczbň głosów:
BARTCZAK Dariusz Zygmunt z listy nr 17
KWW „NASZA GMINA” 220
SZUSTAKOWSKI Józef z listy nr 18 KWW
SAMORZŅDNA GMINA 225
3. W wyniku ponownego ustalenia wyników
głosowania i wyników wyborów wybranym radnym
został SZUSTAKOWKI Józef z listy nr 18 KWW SAMORZŅDNA GMINA
Komisarz Wyborczy
w Koninie
(-) Waldemar Cytrowski

3 15 1
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SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY OBRZYCKO
z dnia 15 marca 2011 r.
z wykonania budżetu Gminy Obrzycko za 2010 rok
Zgodnie z art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Wójt
Gminy Obrzycko przedstawia sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu gminy za 2010 rok.

otrzymujņ : Radni Rady Gminy Obrzycko
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
Obrzycko, dnia 15 marca 2011 roku

Sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy Obrzycko
za 2010 rok

I.

Informacje ogólne

Budżet gminy został uchwalony Uchwałņ Nr
XXXI/218/10 Rady Gminy Obrzycko z dnia
08 stycznia 2010 roku. Rajcowie wiňkszoŌciņ głosów zdecydowali o nastňpujņcych planowanych
kwotach:

dochody
10.259.790,00

wydatki
11.179.790,00

deficyt
920.000,00
W toku wykonywania budżetu dokonano zmian
planowanych kwot nastňpujņcymi Uchwałami
Rady Gminy Obrzycko:
1. Nr XXXII/221/10 z dnia 20 stycznia 2010r.
2. Nr XXXIII/226/10 z dnia 12 marca 2010r.
3. Nr XXXIV/245/10 z dnia 29 marca 2010r.
4. Nr XXXVI/253/10 z dnia 21 czerwca 2010r.
5. Nr XXXVII/258/10 z dnia 30 lipca 2010r.
6. Nr XXXVIII/267/10 z dnia 22 wrzeŌnia 2010r.
7. Nr XL/283/10 z dnia 28 października 2010r.
8. Nr XLI/289/10 z dnia 09 listopada 2010r.
9. Nr III/7/10 z dnia 28 grudnia 2010 r.
oraz Zarzņdzeniami Wójta Gminy Obrzycko:
1. Nr 126/10 z dnia 14 stycznia 2010r.
2. Nr 128a/10 z dnia 09 lutego 2010r.
3. Nr 133/10 z dnia 31 marca 2010r.
4. Nr 136/10 z dnia 29 kwietnia 2010r.
5. Nr 138/10 z dnia 19 maja 2010r.
6. Nr 146/10 z dnia 30 czerwca 2010r.
7 .Nr 148/10 z dnia 25 sierpnia 2010r.
8. Nr 155/10 z dnia 30 wrzeŌnia 2010r.
9 .Nr 163/10 z dnia 26 listopada 2010r.
10. Nr 1/10 z dnia 31 grudnia 2010r.

W wyniku dokonanych zmian plan budżetu gminy
na dzieŊ 31 grudnia 2010 roku przedstawia siň
nastňpujņco:

dochody
11.401.492,95

wydatki
11.431.619,95



deficyt

30.127, 00

Dochody zwiňkszono o kwotň 1.141.702,95 zł, z
tego:
1) dotacje celowe z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ zleconych z administracji
rzņdowej w kwocie 352.374 zł z przeznaczeniem na:
- zwrot czňŌci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej
przez producentów rolnych 233.014 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej 6.852 zł,
- na przygotowanie wyborów do rad
gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich –
15.895 zł,
- na przeprowadzenie spisu rolnego 8.713
zł
- na wypłatň ŌwiadczeŊ rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 86.300 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierajņce niektóre
Ōwiadczenia z pomocy społecznej 1.600
zł.
2) dotacje celowe z budżetu paŊstwa na realizacjň zadaŊ własnych w kwocie 144.953 zł
z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie wydatków zwiņzanych z
prowadzonņ akcjņ przeciwpowodziowņ w
trakcie powodzi majņcej miejsce w miesiņcu maju i czerwcu br. 86 416 zł,
- dofinansowanie zakupu podrňczników
dla uczniów w ramach Rzņdowego programu „Wyprawka szkolna” 5.330 zł
- realizacjň zadaŊ wynikajņcych z Rządowego Programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzących w celu
zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących
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szkół muzycznych I stopnia – „Radosna
szkoła” w kwocie 18 000 zł,
- dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc paŊstwa w zakresie
dożywiania” o kwotň 18.991 zł
- dofinansowanie ŌwiadczeŊ pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawņ o systemie
oŌwiaty o kwotň 8.588 zł
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych
pomocy społecznej o kwotň
1.347 zł
- na wypłatň dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze
czasu pracy realizujņcego pracň socjalnņ
w Ōrodowisku w 2010r. o kwotň 5.423 zł
- dotacjň na składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce
niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej – 858 zł,
3) dotacje celowe na zadania realizowane na
podstawie porozumieŊ z Urzňdem Miasta
Obrzycko w kwocie 8 971 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie realizacji programu wiloletniego „Pomoc paŊstwa w zakresie
dożywiania” o kwotň 3.698 zł (w czňŌci
dotyczņcej mieszkaŊców miasta)
- na wypłatň zasiłku celowego rodzinom
rolniczym poszkodowanym w wyniku
powodzi 2.000 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajņce niektóre
Ōwiadczenia z pomocy społecznej, niektóre Ōwiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum
integracji społecznej 158 zł,
- na wypłatň zasiłków stałych z pomocy
społecznej (dla mieszkaŊców miasta)
3 115 zł,
4) dotacjň z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 33 000,00 zł.
5) zwrot podatku VAT zgodnie ze złożonym
wnioskiem do Urzňdu Skarbowego w
Szamotułach o kwotň 162 442 zł

Poz. 3151

6) kwotň 514 598 zł
zgodnie z podpisanņ
umowņ o przyznanie pomocy w ramach
działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoŌci wiejskiej” objňtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, na zadanie „Rozbudowa
oczyszczalni Ōcieków w Kobylnikach oraz
budowa sieci kanalizacji sanitarnej Karolin- Pňckowo”
7) subwencja ogólna z budżetu paŊstwa została zmniejszona o kwotň 33 970,00 zł
W wyniku zmian dokonano również zmniejszenia
dochodów o łņcznņ kwotň 34 665,05 zł
z tego:
- dotacja celowa z budżetu paŊstwa na składki na
ubezpieczenie zdrowotne 1.121 zł
- dotacjň na wypłaty zasiłków stałych w OŌrodku
Pomocy Społecznej o kwotň - 7.681 zł
- dotacjň na wypłatň zasiłków okresowych o kwotň - 5 343, zł( porozumienie z Miastem
Obrzycko)
- na usługi opiekuŊcze i specjalistyczne usługi
opiekuŊcze zmniejszono plan dotacji o kwotň
- 9 000 zł.(porozumienie z Miastem Obrzycko)
- dochody własne jednostki o kwotň 11.520,05 zł.
W toku wykonywania budżetu dokonano także
zmian w planie wydatków polegajņcych na zmianie przeznaczenia Ōrodków. Zagospodarowano
również nadwyżkň budżetowņ do wysokoŌci
30.127,00 zł.
Wydatki budżetu zwiňkszono o kwotň 251.829,95
zł, pokrywajņc czňŌciowo z nadwyżki z lat ubiegłych a także z wiňkszych niż planowano dochodów budżetu.
II. Opis wykonania budżetu
1. Wykonanie dochodów
W 2010 roku zrealizowano dochody budżetu na
poziomie 10.573.428,18 zł, co stanowi 92,74 % w
stosunku do planu. Strukturň dochodów gminy na
dzieŊ 31.12.2010r w podziale na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela oraz wykres:

Wykonanie
Wyszczególnienie

Plan po zmianach

Dochody własne

Dotacje

Udział w
strukturze

WartoŌń

%

5 213 386,00

4 386 988,44

84,15%

41,48

2 341 931,95

2 340 264,74

99,93%

22,14
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Subwencje

3 846 175,00

3 846 175,00

Ogółem:

11 401 492,95

10 573 428,18

100%

36,38

92,74%

100,00

Wykres nr 1: Plan i wykonanie dochodów Gminy Obrzycko w 2010 wg źródeł pochodzenia zł.
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Wykres nr 2: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko w %.
Subwencje
36,38%
Dochody własne
41,48%

Dotacje
22,14%

Plan i wykonanie dochodów gminy ogółem według klasyfikacji budżetowej przedstawia Załņcznik
Nr 1 do sprawozdania.
A. Dochody własne gminy

Ponad 41% wykonanych dochodów ogółem stanowiņ dochody własne gminy(z wyłņczeniem
subwencji). Planowane dochody własne gminy na
2010 rok wyniosły 5 213 386 zł. w tym: kwota
514 598 zł zgodnie z podpisanņ Umowņ z dnia
17.12.2009r. z Samorzņdem Województwa Wielko-
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polskiego o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludnoŌci
wiejskiej” objňtego PROW na lata 2007-2013, tytułem dofinansowania zadania „Rozbudowa oczyszczalni Ōcieków w Kobylnikach oraz budowa sieci
kanalizacji sanitarnej Karolin- Pňckowo”
kwota 248 957 zł zgodnie z podpisanņ Umowņ z
dnia 27.10.2009r.z Samorzņdem Województwa
Wielkopolskiego o przyznanie pomocy w ramach
działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objňtego PROW
na lata 2007-2013 na zadanie „ Rozbudowa Ōwietlicy wiejskiej w Jaryszewie oraz modernizacja
Ōwietlicy wiejskiej w Koźminie”.
Planowane kwoty pomocy finansowej pochodzņce
ze Ōrodków unii europejskiej nie wpłynňły na
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rachunek bankowy Gminy do koŊca roku budżetowego co rzutuje na niższe niż zakładano wykonanie dochodów własnych.
W zwiņzku z powyższym wykonanie ukształtowało
siň na poziomie 4 386 988,44 zł co stanowi 84,15%
planu, z tego:
dochody majņtkowe
240 599,84 zł
dochody z tytułu dostaw i usług 817 983,78 zł
dochody z tytułu udziału gminy w podatkach
stanowiņcych
dochód
budżetu
paŊstw
1 193 613,98 zł
pozostałe dochody własne 2 134 790,84zł

Wykres nr 3: Struktura wykonanych dochodów własnych Gminy Obrzycko w %.

Dochody majątkowe;
5,49%
Dochody z tytułu
dostaw i usług; 18,64%

Pozostałe dochody
własne; 48,66%

Udziały gminy we
wpływach w podatkach
stanowiących dochód
b.państwa; 27,21%

Poniżej przedstawione zostanņ źródła dochodów własnych w podziale na działy. Szczegółowy wykaz dochodów własnych stanowi Załņcznik nr 1a.
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
DZIAŁ 020 LEŋNICTWO
Dochody tego działu stanowi wpływ z Urzňdu
Skarbowego w Szamotułach- zwrot podatku VAT z
rozliczenia za 2009 rok na podstawie złożonego
wniosku w kwocie 164 442,00 zł
Planowane dochody z tytułu pomocy finansowej
ze Ōrodków unii europejskiej na zadanie :
„ Rozbudowa Ōwietlicy wiejskiej w Jaryszewie
oraz modernizacja Ōwietlicy wiejskiej w Koźminie”
nie wpłynňły do koŊca roku budżetowego, natomiast na zadanie : „Rozbudowa oczyszczalni Ōcieków w Kobylnikach oraz budowa sieci kanalizacji
sanitarnej Karolin- Pňckowo” wpłynňły na rachunek Gminy w dniu 26.01.2011 roku w zwiņzku z
tym dochody planowane w rozdziale 01041 nie
zostały wykonane do koŊca 2010 roku.
Ponadto dokonano sprzedaży gruntu rolnego w
miejscowoŌci Jaryszewo o powierzchni
1,3700 ha na wartoŌń 74 000 zł.

W dziale tym planuje siň wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich oraz ze sprzedaży drewna
z lasów komunalnych. W okresie sprawozdawczym
uzyskano wpływy w kwocie 8 257,88 zł, co stanowi
81,80% planu, w tym:
- dzierżawa obwodów łowieckich 2 134,56 zł,
- sprzedaż drewna
6 026,56 zł,
- odsetki od nieterminowej zapłaty
96,76 zł.
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W
ENERGIŇ ELEKTRYCZNŅ, GAZ I WODŇ
Osiņgniňte dochody wynoszņ 385 854,87 zł, co
stanowi 94,87% planu, z tego:

z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 3 566,30 zł,

z tytułu wpływów za usługi dostarczania
wody - 375 019,71 zł,
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z tytułu odsetek za zwłokň - 7 268,86 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dochody działu za 2010 rok ukształtowały siň na
poziomie 241 629,88 zł, t.j. 85,28% planu.
1) Opłaty za wieczyste użytkowanie nieruchomoŌci zrealizowano w kwocie 9 069,12 zł. Gmina
posiada piňciu użytkowników wieczystych.
Wpłacili oni całoŌń należnoŌci z powyższego
tytułu.
2) Wpływy z różnych dochodów stanowiņ zwrot
kosztów sņdowych i egzekucyjnych. Na koniec
okresu sprawozdawczego wpłynňło 300 zł co
stanowi 30% wykonania planu,
3) Wykonane dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy nieruchomoŌci stanowiņ
75,65% planu (71 069,48 zł) i pochodzņ z :

najmu lokali mieszkalnych - 51 208,70 zł,

dzierżawy ogródków – 151,55 zł,

dzierżawy garaży - 267,70zł,

dzierżawy gruntów osobom fiz. - 1 307,97
zł,

dzierżawy gruntów pod działalnoŌń gosp.
- 18 133,56 zł,
4) Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego
wykonano na poziomie 90,88%. Z tytułu przypadajņcych do spłaty w 2010 roku płatnoŌci wynikajņcych ze sprzedaży ratalnej lokali wpłynňło
12 811,62 zł. Z tytułu zbycia nieruchomoŌci gmina
zrealizowała dochody w kwocie 141 684,60 zł.
5) Wpływy za sporzņdzenie wyceny i dokumentacji
geodezyjnej gruntów i działek przeznaczonych do
sprzedaży wyniosły 1 470,00 zł, i zostały wykonane
w 100%.
6) Dochody ze sprzedaży składników majņtkowych
pochodzņ z przekazania na złom pieca c.o. w
Urzňdzie Gminy i z tego tytułu uzyskano 516,52 zł.
7) Pozyskano 4 588,54 zł tytułem odsetek z tytułu
sprzedaży ratalnej lokali oraz od zaległych dzierżaw i stanowiņ 65,55% wykonania planu.
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18) Kwota 120,00 zł to zwrot opłaty sņdowej uiszczonej w 2009 roku dotyczy zmiany zapisów w
ksiňdze wieczystej nieruchomoŌci gruntowej.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Planowane dochody własne działu – 8 002,00 wykonano w wysokoŌci 7 512,20 tj. 93,88%.
1. Uzyskano dochody zwiņzane z realizacjņ
zadaŊ zleconych – 5% z dochodów za
udostňpnienie danych w zbiorze meldunkowym – w kwocie 3,10 zł.
2. Dochody w kwocie 7 509,10 zł stanowiņ
pomoc finansowņ otrzymanņ na mocy
porozumienia zawartego z Miastem
Obrzycko na zakup kotła c.o. dla Ratusza.
DZIAŁ 754 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE
1.

2.

Dochody w kwocie 4 078,00 zł uzyskano ze
sprzedaży 2 samochodów pożarniczych
ŻUK należņcych do OSP Słopanowo i OSP
Jaryszewo oraz z recyklingu 2 samochodów pożarniczych, z uwagi na zły stan
techniczny przeznacznych do demontażu,
Kwotň 127,00 zł pozyskano ze zwrotu
składki ubezpieczeniowej PZU z tytułu
zbycia samochodów pożarniczych.

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM
Wpływy w tym dziale sņ jednym z najbardziej znaczņcych źródeł dochodów budżetowych Gminy. Na
plan 3 008 348,00 zł zrealizowano w 2010 roku
wpływy w kwocie 3 029 248,59 zł, co stanowi
100,69% planu.

Struktura wykonania dochodów według rozdziałów przedstawia siň nastňpujņco:
L.p.
1.

Wyszczególnienie
Wpływy z podatku dochodowego
od osób fizycznych (karta podatkowa)
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2.

3.

4.

Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego,
podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych
Wpływy z podatku rolnego, podatku leŌnego,
podatku od spadków i darowizn, podatku od
czynnoŌci cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych
Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody jst
na podstawie ustaw

Plan

Wykonanie

% Wykonania

4 080,00

3 918,53

96,04%

50,00

0,40

0,80%

809 243,00

820 625,76

101,41%

911 671,00

951 741,51

104,40%

59 285,00

59 348,41

100,11%
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Wpływy z podatku dochodowego od osób
fizycznych
Do tego rodzaju dochodów klasyfikowane sņ
wpływy z karty podatkowej oraz odsetki od tego podatku. Na 2010 rok zaplanowane zostały
dochody w kwocie 4 130,00 zł, które zrealizowano z tytułu wpływów z karty podatkowej w
kwocie 3 918,53 zł i 0,40 zł z tytułu odsetek.
Dochody te dla gmin pozyskujņ urzňdy skarbowe. Według sprawozdania Urzňdu Skarbo-

L.p.
1.
2.
3.

Wyszczególnienie

Poz. 3151

1.224 019,00

1 193 613,98

97,52%

wego w Szamotułach cały należny dochód
wynosi 19 000,76 zł, należnoŌci pozostałe do
zapłaty to kwota 15 217,43 zł, w tym zaległoŌci
15 217,43 zł, natomiast nadpłaty 135,20 zł.
2)

Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od czynnoŌci
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych
od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych przedstawia siň nastňpujņco:

Plan

Wykonanie

% Wykonania

podatek od nieruchomoŌci
podatek rolny

414 265,00
97 022,00

438 750,90
95 309,20

105,91%
98,23%

podatek leŌny

101 214,00

100 973,20

99,76%

14 127,00

13 669,00

96,76%

4.

podatek od Ōrodków transportowych

5.

podatek od czynnoŌci cywilnopr.

915,00

710,00

77,60%

6.

wpływy z różnych opłat

100,00

132,00

132,00%

7.

odsetki podatkowe

18 600,00

14 265,46

76,70%

8.

rekompensata z PFRON tytułem
utraconych przez Gminň dochodów na
skutek zwolnieŊ ustawowych z podatków
zakładów pracy chronionej)

163 000,00

156 816,00

96,21%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w
101,41% planu. W głównej mierze wynika to z
wiňkszych niż planowane przypisów należnoŌci.
Na wykonanie planu wpływa przede wszystkim wykonanie w podatku od nieruchomoŌci –
105,91%, w podatku rolnym – 98,23%, leŌnym
– 99,76% oraz w podatku od Ōrodków transportowych wykonanie osiņgnňło – 96,76%
Mimo znacznego wykonana planu, w podatku
rolnym wystņpił najwyższy procent zaległoŌci, wzrosły też należnoŌci z tytułu odsetek. W
pozostałych podatkach oprócz podatku od nieruchomoŌci i od Ōrodków transportowych zaległoŌci wykazujņ tendencjň wzrostowņ w porównaniu z minionym okresem sprawozdawczym.
Dochodów z podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych wykonano w 77,60% Podatek ten
realizowany jest przez urzňdy skarbowe, które
przekazujņ go gminom; jest bardzo trudny do
oszacowania.
Wpływy z różnych opłat dotyczņ zwrotu kosztów egzekucji należnoŌci.
Odsetki podatkowe od osób prawnych zaplanowano w wysokoŌci 18 600,00zł wykonano
14 265,46 zł co stanowi 76,70% wykonania
planu. WysokoŌń przypisanych lecz niezapłaconych na koniec okresu sprawozdawczego

odsetek wykazana w sprawozdaniu Rb 27s –
wynosi 41 439,00 zł.
Kwotň z PFRON tytułem rekompensaty utraconych dochodów zaplanowano w wysokoŌci
należnej za II półrocze 2009r i I półrocze 2010r.
Wykonanie wynosi 96,21%
Uchwałami Nr XXVIII/191/2009, XXVIII/194/2009
Rady Gminy Obrzycko z dnia
29 października 2009 oraz Uchwałņ Nr
XXIX/202/2009 z dnia 27.11.2009 roku obniżono górne stawki podatków i opłat lokalnych od
osób prawnych. W efekcie tego dochody Gminy w okresie sprawozdawczym uległy zmniejszeniu o nastňpujņce kwoty:

podatek od nieruchomoŌci 96 731,97 zł

podatek rolny 2 446,08 zł

podatek od Ōrodków transportowych
7 088,27 zł.
W okresie sprawozdawczym nie umarzano ani
nie rozkładano na raty zaległoŌci podatkowych
od osób prawnych.
Na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/191/09 Rady
Gminy Obrzycko z dnia 29.X.2009r.zwolniono z
podatku od nieruchomoŌci budynki bňdņce własnoŌciņ Gminy zajňte na potrzeby działalnoŌci
kulturalnej, sportu i rekreacji, ochrony przeciwpożarowej i zbiorowego zaopatrzenia mieszkaŊców
gminy w wodň i odprowadzanie Ōcieków – skutek
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finansowy 237 926,21 zł. wykazano w kolumnie 13
sprawozdania Rb 27s.

3)
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i darowizn, podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od
osób fizycznych przedstawia siň nastňpujņco:

Realizacja wpływów w grupie podatku rolnego, podatku leŌnego, podatku od spadków

L.p.

Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wykonania

1.

podatek od nieruchomoŌci

523 595,00

551 823,08

105,39%

2.
3.

podatek rolny

244 037,00

261 218,25

107,04%

podatek leŌny

3 759,00

3 919,00

104,26%

4.

podatek od Ōrodków transportowych

33 910,00

23 786,20

70,15%

5.

podatek od spadków i darowizn

6 600,00

6 577,00

99,65%

6.

podatek od czynnoŌci cywilnopr.

85 650,00

89 416,42

104,40%

7.

wpływy z różnych opłat

1 900,00

2 215,80

116,62%

8.

odsetki podatkowe

12 220,00

12 785,76

104,63%

Dochody z powyższych tytułów wykonano w
104,40% planu – 951 741,51 zł.
Wysokie procentowe wykonanie w podatku od
nieruchomoŌci 105,39% wynika z wiňkszych
niż planowane przypisów należnoŌci analogicznie sytuacja przedstawia siň w podatku
rolnym – 107,04% mimo znacznego przyrostu zaległoŌci. Wpływy z podatku leŌnego
wykonano w 104,26% wynika to również z
wiňkszych niż planowano przypisów.
Podatek od Ōrodków transportowych wykazuje
70,15% wykonania planu. Niskie wykonanie
wypływa z tego, że zaplanowano kwotň dochodów wiňkszņ niż przypis należnoŌci.
Wymiar na 2010 rok wynosił 24 914,00 zł,
wpłaty - 23 786,20 i na koniec okresu sprawozdawczego zostaje zaległoŌń w wysokoŌci
1 127,80 zł jest to tendencja spadkowa w porównaniu z rokiem 2009.
Podatek od spadków i darowizn wykonano w
99,65%. Dochód ten jest pobierany przez urzňdy skarbowe, uzależniony jest od zaistnienia
okreŌlonych zdarzeŊ i jest trudny do oszacowania.
Dochody z podatku od czynnoŌci cywilnoprawnych wykonano w kwocie 89 416,42 zł, tj.
w 104,40 %. Podatek ten jest pobierany przez
urzňdy skarbowe i przekazywany gminom; jest
również bardzo trudny do oszacowania.

Wpływy z różnych opłat dotyczņ zwrotu kosztów egzekucji należnoŌci wykonanie 116,62%
wynika z wyższych wpływów niż planowano.
Odsetki podatkowe od osób fizycznych zaplanowano w wysokoŌci 12 220,00 zł, wykonanie
12 785,76 zł co stanowi 104,63%.
WysokoŌń przypisanych, lecz niezapłaconych
na koniec okresu sprawozdawczego odsetek
podatkowych wykazana w sprawozdaniu Rb27S to kwota 30 812,00 zł.
Wymienionymi powyżej uchwałami Rada
Gminy obniżyła również górne stawki podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych. W
efekcie tego Gmina w okresie sprawozdawczym utraciła nastňpujņce kwoty dochodów:

podatek od nieruchomoŌci 214 574,30 zł

podatek rolny 4 435,26 zł

podatek od Ōrodków transportowych
18 209,61 zł.
Na skutek wydanych decyzji przez organ podatkowy na podstawie Ordynacji Podatkowej
dokonano umorzenia zaległoŌci podatkowych
w łņcznej kwocie 8 338,60 zł, z tego:

podatek od nieruchomoŌci (4 podatników)
- 6 821,60zł

podatek rolny (1 podatnik) - 385,00 zł

odsetki (2 podatników) - 1 132,00 zł.
4)

Wpływy z innych opłat stanowiņcych dochody
jst. na podstawie ustaw sņ niezależne od gminy, a tym samym trudne do skalkulowania.
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Wyszczególnienie

Plan

Wykonanie

% Wykonania

1.

opłata skarbowa

5 680,00

5 776,85

101,71%

2.
3.

opłata eksploatacyjna
opłaty za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych

1 760,00

1 038,72

59,02%

45 000,00

44 952,65

99,89%

4.

opłaty adiacenckie

6 500,00

7 345,71

113,01%

5.

odsetki podatkowe

345,00

234,48

67,97%

Wpływy z opłaty skarbowej sņ zrealizowane w
101,71%. Opłata skarbowa pobierana jest
m.in. za wydanie pozwoleŊ i zaŌwiadczeŊ z
UG.
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej pochodzņ od
jednego przedsiňbiorcy z terenu gminy, sņ
uzależnione od poziomu wydobycia przez niego kopaliny oraz opłat z tytułu poszukiwania i
rozpoznawania kopalin.
Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych zostały zaplanowane
na 2010r w wysokoŌci 45.000,00 zł. Realizacja
w 2010 roku wynosi 44 952,65 zł, tj. w 99,89%.
Zaplanowano dochody z opłat z tytułu opłat
adiacenckich w wysokoŌci 6 500,00 zł uzyskano 7 345,71 zł co stanowi 113,01%
Wpłaty odsetek od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat wykonano w 67,97%.
Odsetki te wykazujņ sprawozdania urzňdów
skarbowych i sņ trudne do oszacowania.
5)

Poz. 3151

Udziały w podatkach
a) Zgodnie z ustawņ o dochodach jednostek
samorzņdu terytorialnego Gminie przysługuje w 2010 r. 36,94 % udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Realizacja w 2010 roku wynosi
1 183 485,00 zł stanowi to 97,89 % planu
szacowanego dla gminy przez Ministerstwo Finansów.
b) Gminie przysługuje także 6,71% udział we
wpływach z podatku dochodowego od
osób prawnych. Udział we wpływach z
podatku dochodowego od osób prawnych
na 2010 rok planowany jest w kwocie
15 000,00 zł. Dochody te realizujņ dla gmin
urzňdy skarbowe, sņ bardzo niestabilne,
zależņ od koniunktury w gospodarce i od
kondycji przedsiňbiorstw działajņcych na
naszym lokalnym rynku, wiňc trudno jest
dobrze je zaplanowań. Z powyższych
wzglňdów wykonanie ukształtowało siň na
poziomie 67,53%.

RÓŻNE ROZLICZENIA
Dochody własne wykonane w tym dziale w
121,84% dotyczņ:

odsetek od lokat terminowych - 7 359,67 zł

odsetek od Ōrodków na rachunku bieżņcym - 12.744,51 zł

DZIAŁ 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE
Dochody w tym dziale stanowiņ:

wpływy ze sprzedaży usług (dostawa ciepła, wody, odprowadzanie Ōcieków) 4 111,27 zł

wpływ z odsetek bankowych od Ōrodków
budżetowych

na rachunku bankowy 680,91 zł

opłaty stałe za przedszkole klasa „0”6 875,00 zł

dzierżawa gimbusa –
10 000,00 zł

odpłatnoŌń za obiady
60 905,50 zł

odszkodowanie z PZU za uszkodzony
gimbus
4 253,82 zł

odsetki za nieterminowņ wpłatň za dzierżawň gimbusa
82,12 zł.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA
1.

2.

3.

Dochody przekazane przez inne urzedy stanowiņce 20% należnoŌci dla gminy dłużnika alimentacyjnego wyniosły 1 653,61 zł, co stanowi 71,90% planu.
Dochody z tytułu zwrotu wypłaconych zaliczek
alimentacyjnych oraz ŌwiadczeŊ wypłaconych
z funduszu alimentacyjnego
wyniosły
7 480,60 zł co stanowi 99,74% planu.
Wpływ z odsetek bankowych od Ōrodków
budżetowych na rachunku bankowym OPS
wykonano na poziomie 67,12%.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŋŃ W
ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
W dziale tym wykazano odsetki bankowe należne
gminie od Ōrodków zgromadzonych na rachunku
bankowym OPS - obsługujņcego program PKOL
w wysokoŌci 9,94 zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA
OCHRONA ŋRODOWISKA

KOMUNALNA

I

Dochody z tytułu odprowadzania Ōcieków zaplanowano na poziomie 306 434,00 zł. Plan wykonano w 92,64%. W tym:

z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych 1
943,06 zł

z tytułu wpływów za usługi odprowadzania Ōcieków 270 171,48 zł
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z tytułu odsetek za zwłokň 3 986,04 zł
Otrzymano z Urzňdu Marszałkowskiego w
Poznaniu Wydział Ochrony ŋrodowiska Ōrodki
w ramach redystrybucji opłat za gospodarcze
korzystanie ze Ōrodowiska w wysokoŌci
4 791,22 zł, co stanowi 31,94% planowanych
dochodów.
Wpływy z różnych dochodów obejmujņ przelew Ōrodków w wysokoŌci 2 483,94 zł z rachunku Gminnego Funduszu Ochrony ŋrodowiska w zwiņzku z likwidacjņ wymienionego
Funduszu.
Ponadto otrzymano wpływy z opłaty produktowej w kwocie 394,87 zł przekazywanej do
gminy przez WFOŋiGW - trudno oszacowań
wysokoŌń opłat wnoszonych przez przedsiňbiorców dlatego wykonanie dochodów w
okresie sprawozdawczym w tym rozdziale wynosi 32,91%.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
W dziale tym dochody planowano na poziomie
72 300,00zł. Zrealizowano na kwotň 69 579,25 zł co
stanowi 96,24% w tym:
.- zrealizowane dochody pochodzņ z wynajmu
Ōwietlic wiejskich i stanowiņ w stosunku
do planu 108,35% wykonania.

Poz. 3151

- zaplanowano wpływ z tytułu pomocy finansowej
udzielanej miňdzy jednostkami samorzņdu
w tym przypadku z Urzňdu Miasta w Obrzycku na
remont dachu Ratusza – wspólnej
siedziby Urzňdu Miasta Obrzycko i Urzňdu Gminy Obrzycko, otrzymano 61 669,45 zł.
Plan i wykonanie dochodów własnych – układ
tabelaryczny – załņcznik Nr 1 a.
B. Dochody z tytułu dotacji.
Dotacje celowe na dzieŊ 31.12.2010 roku zrealizowano w kwocie 2 340 264,74zł, t.j. 99,93% w stosunku do planu, w tym:

dotacje na zadania zlecone 1 742 887,99 zł

dotacje na zadania własne 291 183,95 zł

dotacje na zadania bieżņce realizowane na
podstawie
porozumieŊ
miňdzy
jst
152 218,62 zł

dotacje na finansowanie programów i
projektów z udziałem Ōrodków pochodzņcych z budżetu z UE
70 974,18 złi innych źródeł zagranicznych nie podlegajņcych zwrotowi

dotacje otrzymane z funduszy celowych
83 000,00 zł

Wykres nr 4: Struktura wykonanych dochodów Gminy Obrzycko z tytułu dotacji celowych w procentach.
Dotacje na zadania realizowane na
podst. porozumień między jst
6,51%

Dotacje z budżetu UE
3,04%

Dotacje z funduszy celowych
3,54%
Dotacje na zadania własne
12,44%

Dotacje na zadania zlecone
74,47%

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŊstwa
na zadania bieżņce z zakresu administracji rzņdowej wykonywane przez gminň zostały po
uwzglňdnieniu zmian zaplanowane po stronie
dochodów w wysokoŌci 1 776 598,00zł. Dotychczasowe wykonanie dochodów z powyższego tytułu

wyniosło łņcznie kwotň 1 742 887,99 zł tj. 98,11%
w tym:

dotacja na zwrot czňŌci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego wykorzystywanego do produkcji
rolnej przez producentów rolnych 233
013,24 zł,
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dotacja na sfinansowanie wynagrodzeŊ i
pochodnych pracowników realizujņcych
zadania z zakresu administracji rzņdowej
44 600,00 zł,
dotacja otrzymana z Urzňdu Statystycznego na przeprowadzenie spisu rolnego
7 472,74 zł
dotacja z KBW na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru
wyborców 624,00 zł, na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej 5 890,57 zł,
na przeprowadzenie wyborów do rad
gmin, powiatów sejmików województw
– 7 960,50 zł,
dotacja na wypłatň ŌwiadczeŊ rodzinnych
oraz zaliczek alimentacyjnych wraz z kosztami obsługi 1 440 518,94 zł
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierajņce
niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne
2 808,00 zł

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu paŊstwa
na realizacjň bieżņcych zadaŊ własnych gminy
zostały zaplanowane w kwocie 331 374,00 zł, a
wykonane w wysokoŌci 374 183,95 zł. w tym:






dotacja na realizacjň zadania wynikajņcego z
Rzņdowego Programu wspierania w latach
2009-2014 organów prowadzņcych w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcņcych szkół muzycznych I stopnia – „Radosna szkoła” – 63 850,00
zł
Dotacja z budżetu paŊstwa na zakup pomocy
dydaktycznych w wysokoŌci 18 000,00 zł
dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre
Ōwiadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczņce w zajňciach w centrum integracji społecznej
– 4 176,25 zł

dotacja na wypłatň zasiłków okresowych –
6 332,00 zł

dotacja na wypłatň zasiłków stałych –
46 456,86 zł

dotacja na utrzymanie OPS – 36 488,00 zł

dotacja na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc paŊstwa w
zakresie dożywiania” - 18 991,00 zł

pomocy materialnej dla uczniów –
10 473,84 zł

dotacja otrzymana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w Poznaniu na refundacjň za kosztów budowy
dróg dojazdowych do pól tj. drogi Zielonagóra-Modrak-Antoniny i drogň we wsi
Koźmin w kwocie 83 000,00 zł.

dotacja celowa w wysokoŌci 86 416,00 zł
na sfinansowanie wydatków zwiņzanych
z prowadzonņ akcjņ przeciwpowodziowņ
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w trakcie powodzi w maju i czerwcu br. co
stanowi 82% poniesionych kosztów.
Dotacje celowe otrzymane z Miasta Obrzycko na
zadania bieżņce realizowane na podstawie porozumieŊ zostały zaplanowane ( po uwzglňdnieniu
zmian) w kwocie 162 620,00 zł a wykonano
152 218,62 zł, w tym:

dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne wypłacane za osoby pobierajņce
niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej
oraz niektóre Ōwiadczenia rodzinne –
1 678,32 zł

dotacja na wypłatň zasiłków okresowych 26 339,36 zł

dotacja na zasiłki stałe - 25 566,00 zł

dotacja na utrzymanie OPS - 92 100,00 zł,

dotacja na usługi opiekuŊcze - nie było
zapotrzebowania na uruchomienie wydatków.

dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc paŊstwa w zakresie
dożywiania” – 5 698,00 zł

zaplanowano dotacjň na wypłatň zasiłków celowych dla osób biorņcych udział
w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki
w czňŌci dotyczņcej budżetu Miasta
Obrzycko – wykonanie – 836,94 zł.
Ponadto zaplanowano dotacjň celowņ w ramach
programów finansowych z udziałem Ōrodków
europejskich w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” w wysokoŌci 67 753,03 zł, wykonanie - 67 405,69 co stanowi 99,49% oraz dotacjň
celowņ z budżetu krajowego na finansowanie
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
plan
3 586,92 zł - wykonanie - 3 568,49 zł, tj 99,49%.
4. Zaplanowano na podstawie Umowy z Funduszem Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do pól w kwotň
33.000,00 zł. –

dotacjň otrzymano na : drogň Zielonagóra-Modrak-Antoniny i drogň we wsi Koźmin w kwocie 83 000,00 zł, co stanowi
251,52%
Szczegółowy wykaz dotacji zawiera Załņcznik Nr
1b.
C. Dochody z tytułu subwencji
1.CzňŌń oŌwiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego zaplanowana została na 2010 rok w kwocie 1.931 184,00 zł, a wykonana w wysokoŌci 1.931 184,00 zł.
2.CzňŌń wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorzņdu terytorialnego na 2010 rok została zaplanowana w kwocie 1.914 991,00 zł, a
wykonana w kwocie 1 914 991,00 zł.
D. Analiza stanu zaległoŌci budżetu
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ZaległoŌci na koniec 2009roku wynoszņ
808.874,51 zł, co stanowi 8,40% dochodów wykonanych. W roku 2010 kwota zaległoŌci 931 774,09
zł stanowi 8,82% dochodów wykonanych. Ogółem

§
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zaległoŌci wzrosły o 122 899,58 zł t.j. 15,20% w
stosunku do stanu roku poprzedniego. Strukturň
zaległoŌci oraz ich dynamikň według klasyfikacji
budżetowej przedstawia poniższa tabela.

ZaległoŌci na dzieŊ

Dział

Rozdział

TreŌń

020

02001

0920 Pozostałe odsetki

400

40002

0830 Wpływy z usług za wodň

400

40002

0920 Pozostałe odsetki

700

70005

Dochody z najmu i dzierżawy składników
majņtkowych Skarbu PaŊstwa, jednostek
samorzņdu terytorialnego lub innych
0750 jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze (Wpłaty za czynsze od
lokali i dzierżawň gruntu)

700

70005

0770

700

70005

0920

756

75601

756

75615

756

75615

756

75615

756

75615

756

75616

756
756
756
756
756
756
756
756
756
852
900

75616
75616
75616
75616
75616
75616
75618
75618
75618
85212
90001

Podatek od działalnoŌci gospodarczej
0350 osób fizycznych, opłacany w formie karty
podatkowej
Podatek od nieruchomoŌci (osoby praw0310
ne)
0320 Podatek rolny (osoby prawne)
Podatek od Ōrodków transportowych
0340
(osoby prawne)
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
Podatek od nieruchomoŌci (osoby fi0310
zyczne)
0320 Podatek rolny (osoby fizyczne)
0330 Podatek leŌny (osoby fizyczne)
0340 Podatek od Ōrodków transportowych
0360 Podatek od spadków i darowizn
0500 Podatek od czynnoŌci cywilnoprawnych
0910 Odsetki od nieterminowych wpłat
0410 Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej
0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0490 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0970 Zaliczki alimentacyjne
0830 Wpływy za Ōcieki

900

90001

0920 Odsetki od nieterminowych wpłat

900

90003

0830 Wpływy z usług

31.12.2009

31.12.2010

32,74

Zmiana
-32,74

57 937,01

58 894,96

957,95

8 575,87

9 640,97

1 065,10

14 261,99

25 573,40

11 311,41

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia
prawa własnoŌci nieruchomoŌci

2 321,18

13 862,15

11 540,97

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

2 153,46

9 183,68

7 030,22

14 740,26

15 217,43

477,17

190 884,62

172 415,72

-18 468,90

64 444,00

113 049,80

48 605,80

9 300,00

9 757,00

457,00

21 506,00

41 439,00

19 933,00

Razem:
W roku 2010 wysłano łņcznie 564 upomnienia odbiorcom zalegajņcym ze spłatņ zobowiņzaŊ z tytułu dostaw wody i odprowadzania

145 436,01
27 254,90
633,70
0,00
0,00
3,72
23 245,00
308,85
540,00

129 470,93 - 15 965,08

174 535,65
43 114,09

3 257,16
198 074,05
49 258,39

10 960,20
-164,00
1 127,80
3 612,00
- 2,72
7 567,00
-308,85
-540,00
3 257,16
23 538,40
6 144,30

7 645,46

8 249,25

603,79

192,60

192,60

931 774,09

122 899,58

808 874,51

38 215,10
469,70
1 127,80
3 612,00
1,00
30 812,00

Ōcieków, z tego 16 upomnieŊ wysłano przedsiňbiorcom. Ponadto 111 odbiorcom wysłano wezwania ostateczne do uiszczenia należnoŌci. W
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wyniku braku reakcji ze strony odbiorców do 59
osób skierowano pisma informujņce o odciňciu
dostawy wody i zamkniňciu przyłņcza kanalizacyjnego.
Na drogň sņdowņ skierowano 29 pozwów
upominawczych przeciwko dłużnikom do Sņdu
Rejonowego Wydział Cywilny w Szamotułach w
celu dochodzenia swoich roszczeŊ
W wyniku egzekucji komorniczej zostało
spłaconych 9 roszczeŊ (w tym 1 roszczenie – osoba prawna), i w całoŌci zaspokoiły wierzyciela,
nastňpne egzekucje w toku:

4 sprawy – zajňcie ŌwiadczeŊ emerytalno-rentowych,

1 sprawa – rozłożenie zaległoŌci na
raty (spłata do dnia 28 lutego 2011r)

4 sprawy – zajňcie wynagrodzenia za
pracň i zasiłku chorobowego,

9 spraw – skierowano na wniosek do
komornika o wszczňcie egzekucji,

1 sprawa – roszczenie wycofane i w
czňŌci spłacone,

2 sprawy – umorzenie postňpowania
– egzekucja bezskuteczna.
Decyzjņ Wójta umorzono należnoŌci za wodň i
Ōcieki 1 odbiorcy na łņcznņ kwotň 72,72 zł
Umorzenia komornicze dotyczņ należnych odsetek
od 2 odbiorców na łņcznņ kwotň
641,28 zł.
W ciņgu bieżņcego roku skierowano do Sņdu
Rejonowego w Szamotułach łņcznie
3 pozwy o wydanie nakazu zapłaty w postňpowaniu upominawczym na kwotň 8 478,78zł.
Do dłużników zalegajņcych z opłatami z tytułu
najmu i dzierżawy składników majņtkowych gminy
wysłano 26 upomnieŊ.
Negatywnym zjawiskiem jest wzrost zaległoŌci podatkowych. Wyjņtek stanowi podatek od
nieruchomoŌci od osób fizycznych i osób prawnych.
Pomimo tego z zapłatņ podatku od nieruchomoŌci
od osób prawnych zalega 5 podatników na łņcznņ
kwotň 96 100,60 zł. Ponadto w dwóch przypadkach
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wierzytelnoŌń zabezpieczono wpisem na hipotekň
na kwotň 76 315,12 zł. Z ogólnej kwoty zaległoŌci
kwota 16 728,00 zł objňte jest tytułem egzekucyjnym,
Z zapłatņ podatku rolnego od osób prawnych zalega 1 podatnik na łņcznņ kwotň 113 049,80 zł i
Decyzjņ Wójta nie umorzono I i II raty podatku za
2009r. W sprawie tej decyzji złożono odwołanie do
Sņdu Administracyjnego w Poznaniu, w stosunku
do zaległoŌci za bieżņcy rok, z uwagi na decyzjň
Wójta oddalajņcņ wniosek o umorzenie dłużnik
złożył odwołanie do SKO.
W ciņgu bieżņcego roku wysłano ogółem 22
upomnienia do dłużników podatku rolnego od
osób prawnych oraz 6 tytułów wykonawczych na
kwotň 64 630,00 zł.
ZaległoŌci w podatkach od osób fizycznych wynoszņ ogółem 168 155,73 zł, w tym: obciņżono hipotekņ jednego dłużnika – osobň fizycznņ na wartoŌń
8 128,60 zł. Do dłużników wysłano 1 075 szt upomnieŊ. Wystawiono 117 tytułów wykonawczych
na kwotň 48 005,62 zł.
W podatku od Ōrodków transportowych od osób
prawnych z zapłatņ zalega 1 podatnik na kwotň
9 757,00 zł, całoŌń zaległoŌci objňta jest 1 tytułem
egzekucyjnym. W podatku od Ōrodków transportowych od osób fizycznych zalega również 1 podatnik na kwotň 1.127,80 zł W
2010r. wysłano
ogółem 9 upomnieŊ do osób fizycznych.
Stale rosnņcņ pozycjņ zaległoŌci sņ również Ōwiadczenia wypłacane z Funduszu Alimentacyjnego.
NależnoŌci powyższe zabezpieczone sņ egzekucjņ
komorniczņ. W ciņgu 2010 roku ich poziom wzrósł
o 23 538,40 zł.
2. Wykonanie wydatków
Wydatki budżetu zaplanowane zostały na poziomie
11.431 619,95 zł, a wykonane na poziomie
10 700 461,49 zł, co stanowi 93,60% planu. Struktura wydatków przedstawia siň nastňpujņco

Wykonanie
Wyszczególnienie

Plan po zmianach

WartoŌń

Udział w strukturze

%

Wydatki bieżņce, w tym:

9 425 534,95

8 802 857,58

93,40

82,26

Wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeŊ

4 210 025,40

4 037 887,60

95,91

37,73

100,00

1,97

90,99

42,56

94,59

17,74

Dotacje udzielone

210 771,00

210 769,95

Wydatki na obsługň długu
Pozostałe wydatki bieżņce

5 004 738,55

Wydatki majņtkowe

2 006 085,00

4 554 200,03
1 897 603,91
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11 431 619,95
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10 700 461,49

93,60

100,00

Szczegółowy wykaz wydatków przedstawia Załņcznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.
Dla lepszego zobrazowania sytuacji dane przedstawiono na wykresie.
Wykres nr 5. Plan i wykonanie wydatków w zł.

6 000 000,00
5 000 000,00
4 000 000,00

Plan
Wykonanie

3 000 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
0,00
Wynagrodzenia i
pochodne

Dotacje
udzielone

Pozostałe
wydatki bieżące

Wydatki
majątkowe

Wykres nr 6. Struktura wykonanych wydatków w %.

Wydatki majątkowe
17,74%

Pozostałe wydatki
bieżące
42,56%

A.

Wydatki bieżņce

Wynagrodzenia i
pochodne od
wynagrodzeń
37,73%

Dotacje udzielone
1,97%

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
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Rozdział 01008 Melioracje wodne
W powyższym rozdziale Ōrodki wykorzystano w
głównej mierze na usługi czyszczenia rowów melioracyjnych oraz wynagrodzenie osób bezrobotnych zatrudnionych do czyszczenia rowów w
ramach programu „ROWY 2010”.Wynagrodzenie
w znacznej czňŌci refundowane przez Powiatowy
Urzņd Pracy w Szamotułach. Wykonanie w tym
rozdziale ukształtowało siň na poziomie 49,97%.
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociņgowa i sanitacyjna wsi
W rozdziale tym wydatki przeznaczono na bieżņce
utrzymanie gminnych hydroforni, oczyszczalni,
przepompowni
oraz
sieci
wodociņgowokanalizacyjnych. W tym: zakup materiałów i usług
remontowych, media, wywóz nieczystoŌci, analizy
fiz.-chem. Ōcieków, opłaty za gospodarcze korzystanie ze Ōrodowiska oraz za dozór techniczny.
Ponadto wydatki obejmujņ koszty postňpowania
sņdowego w sprawach skierowanych do komornika przeciwko dłużnikom, oraz zakup papieru termicznego do zestawu inkasenckiego. Wykonanie
kształtowało siň na poziomie 85,58%.
Rozdział 01030 Izby rolnicze
Wydatki zrealizowano w 83,38%, na 2% wpłaty na
rzecz Izb Rolniczych od wpływów z podatku rolnego.
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Wydatek zrealizowano w 89,47%. Dotyczy zapłaty
podatku VAT naliczonego od wykonanych prac
zwiņzanych z inwestycjņ: „Budowa sieci kanalizacyjnej w Gaju Małym oraz modernizacja oczyszczalni Ōcieków w Ordzinie”
Rozdział 01095 Pozostała działalnoŌń
Wydatki w tym rozdziale zrealizowano w kwocie
235 013,24 zł, co stanowi 99,58% planu. Wykonane
wydatki przeznaczone były na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napňdowego
producentom rolnym wraz z kosztami obsługi oraz
2 000,0zł przeznaczono na zakup karmy dla zwierzyny leŌnej.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ
Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie
Wydatki zrealizowano w 99,72% z przeznaczeniem
na opłatň za zajňcie pasa drogowego w ciņgu drogi wojewódzkiej.
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Wydatki tego działu dotyczyły opłaty za zajňcie
pasa drogowego w ciņgu drogi powiatowej w
kwocie 3.317 zł. co stanowi 99,92%.
Na podstawie Umowy ze Starostwem Powiatowym w Szamotułach Gmina partycypowała w
remoncie drogi powiatowej w miejscowoŌci Jaryszewo w kwocie 54 771,00 zł
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Poz. 3151

Wydatki w bieżņcym okresie wykonano w 67,31%.
Zgodnie z planem przeznaczono je na:

Wynagrodzenie za drobne usługi w zakresie utrzymania czystoŌci chodników w okresie zimowym oraz poboczy dróg w okresie letnim, 8 345,00
zł.

odŌnieżanie ulic w sezonie zimowym ,
39 891,32 zł

bieżņce remonty, zakup i naprawň znaków
drogowych oleju napňdowego do koszenia traw, rur betonowych do uzupełnienia
przepustów na drogach, gruzu do
utwardzenia dróg
32 871,97 zł

koszenie traw poboczy dróg, wycinanie krzewów
13 238,04 zł

profilowanie dróg
5 270,40 zł

pozostałe usługi
6 849,85 zł

dokumentacja projektowo-kosztorysowa
dla przebudowy i remontów dróg

1 779,61 zł

wypłacono odszkodowanie osobie fizycznej za nowo wytyczonņ działkň o pow.
0,0013ha
2 000,00 zł.
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki bieżņce w rozdziale zrealizowano w
89,81%. ŋrodki przeznaczono na zakup materiałów
remontowych, wywóz nieczystoŌci, media, wycenň
nieruchomoŌci przeznaczonych do sprzedaży, wyceny działek dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej, prace remontowe w budynkach komunalnych, koszty postňpowania sņdowego – dotyczņce odpisów z ksiņg wieczystych w celu komunalizacji mienia oraz w sprawach egzekucyjnych
przeciwko dłużnikom. Ponadto na podatek od
nieruchomoŌci budynków komunalnych gminy
przeznaczono 19 457,00 zł.
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŋŃ USŁUGOWA
Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
Wydatki bieżņce ukształtowały siň na poziomie
57,53% planu i obejmujņ koszty wynagrodzenia
komisji urbanistycznej z pochodnymi, koszty wydawania opinii o warunkach zabudowy jak również
koszt sporzņdzenia planu zagospodarowania przestrzennego. Niski procent wykonania wynika z
tego, że realizacja rachunku za wydanie decyzji o
warunkach zabudowy nastņpiła w roku 2011.
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne
Planowane wydatki w kwocie 15.000,00 zł zostały
wykonane w 68,86% dotyczņ usług geodezyjnych i
kartograficznych (podziały działek, wznowienia
punktów granicznych, kopie map…).
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzňdy Wojewódzkie
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ŋrodki wydatkowano do wysokoŌci otrzymanej
dotacji w kwocie 44 600,00 zł z przeznaczeniem na
wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujņcych zadania z zakresu administracji rzņdowej.





Rozdział 75022 Rady Gmin
Wydatki bieżņce pokrywały koszty zwiņzane z działalnoŌciņ Rady Gminy. Podstawowņ pozycjň stanowiņ diety radnych i ryczałty Przewodniczņcego i
Wiceprzewodniczņcych Rady. Pozostałe wydatki to
zakup artykułów biurowych, zakup artykułów spożywczych, prenumerata czasopism, udział w szkoleniu, wykład autorski dla radnych oraz usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej. Ogółem
wydatki wykonano na poziomie 83,48% w stosunku do planu.



Rozdział 75023 Urzňdy Gmin
Wydatki bieżņce zwiņzane z funkcjonowaniem
administracji samorzņdowej – łņcznie za 2010 rok
wyniosły 1 560 903,28 zł. i stanowiņ 92,18% planu.
Zasadniczņ pozycjņ powyższych wydatków sņ
wynagrodzenia i pochodne, które wyniosły
1 266 284,60 zł.(łņcznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym za 2009r) Pozostałe kwoty przeznaczono m.in. na:
zakup materiałów i wyposażenia
–
44 917,62 zł,
wynagrodzenie bezosobowe – 39 918,00
zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeŊ – BHP – 4 248,78 zł
usługi pozostałe – 52 946,17 zł (prowizje
bankowe, usługi pocztowe, utrzymanie
konta BIP, konsultacje z WOKISS, zakup
wydawnictw fachowych, inne)
usługi telefonii stacjonarnej – 8 649,81 zł
usługi telefonii komórkowej – 6 315,60 zł
Internet – 1 721,05 zł
podróże służbowe krajowe – 30 223,51 zł
podróże służbowe zagraniczne – 100,01 zł
różne opłaty i składki – 8.811,85 zł
odpis na ZFŋS – 27 986,06 zł
szkolenia pracowników - 4 185,00 zł
zakup akcesoriów komputerowych
33 617,58 zł
czynsz za wynajňty lokal biurowy 7 205,00 zł,
zakup energii - 10 502,69 zł
oraz pozostałe wydatki – 13 269,95 zł.
Rozdział 75056 Spis powszechny i inne
W 2010 roku przeprowadzono powszechny spis
rolny i wydatki na ten cel przeznaczono na wydatki spisowe, w całoŌci zostały pokryte z dotacji
celowej. Plan wykonano w 85,77 %.
Rozdział 75075 Promocja jst
W rozdziale wydatki poniesiono w kwocie 9
9379,06 zł (58,62% planu) m.in. na:

opłatň za utrzymanie konta BIP
zdjňcia lotnicze Gminy Obrzycko.
Promocjň gminy Obrzycko w wydawnictwie WARTA-Wielkopolskie Stowarzyszenie Turystyki i Rekreacji Wodnej
Utrzymanie strony internetowej na serwerach home 2.pl

Rozdział 75095 Pozostała działalnoŌń
Wydatki zrealizowano w 69,69% z przeznaczeniem
na zapłatň składek na Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, wypłatň gratyfikacji jubileuszowych, zorganizowanie spotkania z jubilatami,
wypłatň ryczałtów dla sołtysów, składkň rocznņ z
tytułu członkostwa w Stowarzyszeniu „Puszcza
Notecka”, składkň członkowskņ do WOKiSS w
Poznaniu oraz życzenia Ōwiņteczne, wydanie ekspertyzy prawnej na potrzeby Urzňdu Gminy i inne
drobne wydatki.
DZIAŁ 751 URZŇDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŉSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SŅDOWNICTWA
Rozdział 75101 Urzňdy naczelnych organów władzy paŊstwowej, kontroli i ochrony prawa
W rozdziale tym zaplanowano wydatki zwiņzane z
realizacjņ zadaŊ zleconych z zakresu administracji
rzņdowej, tj. aktualizacjň stałego rejestru wyborców. Na wykonanie wymienionych prac zawarto
umowň-zlecenie, która angażuje Ōrodki tego działu
– 624,00 zł.
Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Wydatki dotyczņ kosztów zwiņzanych z realizacjņ
zadania zleconego, przygotowania i przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP. Wykonano
wydatki w 85,97%.
Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda
gminne, powiatowe i wojewódzkie.
Wydatki w tym rozdziale zwiņzane sņ z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na wójta i
do rady gminy. Zadanie zlecone, pokryte z dotacji
celowej. Niski procent wykonania 50,08% zwiņzany
jest z tym, że nie było potrzeby przeprowadzenia II
tury wyborów na wójta.
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŉSTWO
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

PUBLICZNE

I

Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakup
paliwa do samochodu na potrzeby terenowej jednostki policji. W zwiņzku z tym, że rewir dzielnicowych nie przedstawił faktury zakupowej nie wykonano planu w tym zakresie.

Dziennik Urzňdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 199

– 19032 –

Rozdz. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne
Wydatki zwiņzane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych ukształtowały siň na poziomie 88,07%.
Oprócz wynagrodzenia dla Komendanta OSP oraz
kierowców wydatki dotyczyły opłat za energiň
elektrycznņ, naprawň oraz przeglņd techniczny
samochodów, usługi telefoniczne, wywóz nieczystoŌci stałych, ubezpieczenie strażaków ochotników na terenie gminy. Zakupiono również paliwo,
wňgiel, czňŌci zamienne do samochodów. Wyremontowano strażnicň we wsi Słopanowo. Ze
Ōrodków tego rozdziału udzielono dotacji dla Miasta Obrzycka na podstawie porozumienia 3.000,00
zł,
udzielono dotacji celowej na dofinansowanie zadaŊ zleconych do realizacji stowarzyszeniom – w
tym przypadku OSP z terenu gminy w wysokoŌci
7 498,95 zł .
Rozdz. 75414 Obrona cywilna
Wydatki tego rozdziału nie zostały wykonane. Plan
dotyczył wydatków przeznaczonych na szkolenia.
W 2010 roku szkolenia z zakresu obrony cywilnej
odbywały siň nieodpłatnie.
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nych przy brzegach rzeki Warty sņ to głównie wydatki na:

ekwiwalenty strażaków biorņcych
udział w akcji – 13 077,63 zł

zakup piasku, worków, folii itp. –
63 029,53 zł

usługi i wynagrodzenia bezosobowe
w tym zakresie – 28 795,66 zł

rozmowy telefoniczne – 63,73 zł.
Z tego tytułu Gmina otrzymała od Wojewody
Wielkopolskiego zwrot w wysokoŌci 82% poniesionych kosztów w formie dotacji na zadania własne.
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD
OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE
POSIADAJŅCYCH OSOBOWOŋCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIŅZANE Z ICH POBOREM
W dziale tym poniesione wydatki dotyczņ poboru
podatków tj. inkaso, zakup artykułów biurowych,
usługi pocztowe, koszty sņdowe, egzekucyjne,
koszty szkolenia pracowników itp.
w okresie
sprawozdawczym wydatki te stanowiły 82,95%
planu.
DZIAŁ 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE

Rozdz. 75421 Zarzņdzanie kryzysowe
Wydatki w tym rozdziale wykonano w 50,60% i
obejmujņ wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup
drobnego sprzňtu na potrzeby zwiņzane z powodziņ na terenie gminy.
Rozwiņzano zaplanowanņ w tym rozdziale rezerwň
celowņ w zwiņzku z wystņpieniem na terenie gminy powodzi, na przełomie miesiņca maja i czerwca, plan i wydatki przeniesiono do rozdziału 75478
„Usuwanie skutków klňsk żywiołowych”.
Z powyższych powodów rozwiņzano też rezerwň
ogólnņ zaplanowanņ na 2010r. w wysokoŌci
15 000,00 zł
Rozdział 75478 Usuwanie skutków klňsk żywiołowych
Wydatki wykonano w 77,43% i zwiņzane sņ z
usuwaniem skutków powodzi na terenach położoRozdział

Nazwa

80101

Szkoły podstawowe

80103

Budżet jednostek oŌwiatowych na 2010 rok wynosi
2 895 639,00 zł, z tej kwoty subwencja oŌwiatowa
stanowi 1 931 184,00 zł, dotacja celowa wynosi 87
180,00 zł pozostała kwota 877 275,00 zł to Ōrodki
Gminy.
Wydatki działu 801 realizowane sņ przez dwie jednostki budżetowe gminy: Zespół Szkół w Gaju
Małym oraz Szkołň Podstawowņ w Zielonejgórze,
a w czňŌci dotyczņcej dowożenia uczniów do szkół
również przez Urzņd Gminy. Wykonanie ogółem
wynosi 3 054 567,01 zł, co stanowi 99,75% planu.
Wykonanie w poszczególnych jednostkach z podziałem na rozdziały przedstawia siň nastňpujņco:

Zespół Szkół w
Gaju Małym

Szkoła Podst.
w Zielonejgórze

Urzņd Gminy

Razem:

1 244 584,07

311 799,44

5 111,80

1 561 495,31

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

227 364,01

68 053,72

0,00

295 417,73

80110

Gimnazja

790 499,89

0,00

0,00

790 499,89

80113

Dowożenie uczniów do szkół

4 542,09

628,84

249 994,10

255 165,03

80146

Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli

681,50

0,00

1 816,50

80148

Stołówki szkolne

128 122,55

0,00

0,00

128 122,55

80195

Pozostała działalnoŌń

11 730,00

10 320,00

0,00

22 050,00

2 407 977 ,61

391 483,50

255 105,90

3 054 567,01

Razem dział 801

1 135,00
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85401

ŋwietlice szkolne

74 549,74

85415

Pomoc materialna dla uczniów

10 390,00

Razem dział 854
Ogółem:

84 939,74
2 492 917,35

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe
Wydatki bieżņce wykonano w 99,77%. Dotyczņ one
bieżņcego utrzymania dwóch szkół w Gaju Małym i
Zielonejgórze.
Z Funduszu sołeckiego zakupiono wyposażenie
placu zabaw przy szkole w Zielonejgórze w kwocie
5 111,80 zł.
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
Wydatki ogółem wykonano w 99,66%. Dotyczyły
one utrzymania klas „0” w szkołach wymienionych
powyżej.
Rozdział 80110 Gimnazja
Wydatki bieżņce wyniosły 99,90% planu z przeznaczeniem na bieżņce utrzymanie gimnazjum w Gaju
Małym.
Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki w rozdziale wykonane zostały w 99,87%.
Dotyczņ one miňdzy innymi: dowozu dzieci z terenu gminy do szkół, dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych, zwrotu za bilety miesiňczne.
Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki zostały wykonane w kwocie 1 816,50 zł,
dotyczyły opłat czesnego, szkoleŊ oraz zwrotu za
przejazdy.
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74 549,74
510,00

10 900,00

510,00

85 449,74

391 993,50

255 105,90

3 140 016,75

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA
Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii
Zaplanowano 5 000,00 zł na wydatki zwiņzane z
ochronņ zdrowia w zakresie zwalczania narkomanii. Nie było wydatków z tego tytułu.
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Wykonanie wydatków ogółem wynosi 89,83%.
ŋrodki przeznaczono na:

wynagrodzenie członków GKRPA i Zespołu ds. Rozmów,

organizacjň Festynu Dzieciňcego w Koźminie, Dnia Dziecka w Jaryszewie

organizacjň wycieczki na Kaszuby-HelTrójmiasto dla dzieci zgodnie z harmonogramem pracy GKRPA

organizacjň wycieczki dla dzieci do Poznania

dofinansowanie wyjazdów terapeutycznointegracyjnych Stowarzyszenia „CZAS”

udział w szkoleniach oraz seminariach dotyczņcych profilaktyki przeciwalkoholowej.
Rozdział 85195 Pozostała działalnoŌń
Wydatki dotyczņ przekazanej dotacji dla Stowarzyszenia Społecznego na Rzecz Dzieci i Młodzieży
Specjalnej Troski w celu realizacji zadania pożytku
publicznego w kwocie 3.000,00 zł.
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 80148 Stołówki szkolne
Wydatki zostały wykonano w kwocie 128 122,55 zł
co stanowi 99,79%. Najwiňkszņ ich pozycjň stanowiņ wydatki na zakup żywnoŌci – 58 479,36 zł ,
wydatki na płace i pochodne – 63 870,28 zł., FŋS 2 096,00 zł oraz na zakup materiałów i Ōrodków
BHP w kwocie
3 676,91 zł.

Rozdział 85212 ŋwiadczenia rodzinne oraz składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Wydatki zrealizowano w 98,41% z przeznaczeniem
na wypłatň ŌwiadczeŊ społecznych oraz na wydatki
zwiņzane z obsługņ tych ŌwiadczeŊ do wysokoŌci
otrzymanej dotacji. Liczbň wypłaconych ŌwiadczeŊ
prezentuje poniższa tabela.

Rozdział 80195 Pozostała działalnoŌń
Wydatki zostały wykonane w 100% z przeznaczeniem na pomoc socjalnņ z ZFŋS dla nauczycieli,
emerytów i rencistów.

Wyszczególnienie

Liczba ŌwiadczeŊ

Zasiłki rodzinne z dodatkami

5 782

Zasiłki pielňgnacyjne

1 399

ŋwiadczenia pielňgnacyjne

240

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

57
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Fundusz alimentacyjny

Poz. 3151

459

W rozdziale tym ewidencjonuje siň również zwrot
dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokoŌci wraz z należnymi odsetkami w kwocie 1 877,10 zł. Odsetki
odprowadzono do budżetu paŊstwa natomiast
zwroty( dotyczņ danego roku) umniejszyły wydatki
bieżņce.

W rozdziale tym Ōrodki otrzymane z dotacji przeznaczono na realizacjň Rzņdowego Programu „
Posiłek dla potrzebujņcych”. Wydatki wynoszņ 22
689 zł. Ponadto wypłacono zasiłek dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi w wysokoŌci
2 000,00 zł. Ogółem wydatki tego rozdziału
24 689,00 zł co stanowi 100% wykonania planu.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajņce niektóre Ōwiadczenia z pomocy społecznej
Wydatki zrealizowano w 93,15% z przeznaczeniem
na opłacenie składek zdrowotnych dla osób, które
pobierajņ z OPS zasiłek stały oraz dla matek opiekujņcymi siň dzieńmi specjalnej troski, a nie podlegały ubezpieczeniu z innego tytułu.

Oprócz działalnoŌci z zakresu pomocy społecznej,
OPS w Obrzycku dodatkowo pozyskał Ōrodki z
PFRON na realizacjň programu pt. „UczeŊ na
wsi”, wydatkowano na ten cel 39 566,40 zł głównie
na zakup przedmiotów ułatwiajņcych lub umożliwiajņcych naukň, uczestnictwo w zajňciach majņcych na celu podniesienie sprawnoŌci fizycznej lub
psychicznej a także dostňp do internetu.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Wydatki ogółem wyniosły 85,08% planu. Przeznaczono je na:
wypłatň zasiłków okresowych - 7 160,00
zł ( 7 rodzin)
wypłatň zasiłków własnych – 104 182,84 zł
(75 rodzin) - była to głównie pomoc z
przeznaczeniem na zakup żywnoŌci, opału,
leków, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, opłaty za pobyt osób bezdomnych w schronisku innych zdarzeŊ, losowych.
z posiłków skorzystało 121 osób z tego 91
dzieci na kwotň 29 206,00 zł a z rzņdowego Programu „Posiłek dla potrzebujņcych”
dofinansowano kwotň 22 689, 00zł.
odpłatnoŌń za DPS - 44 316,48 zł.

Uzyskano również dodatkowe Ōrodki w kwocie
67 753,03 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego na Program Operacyjny Kapitał Ludzki Pt „
Obrzycko na rzecz aktywizacji” i 3 586,92 zł dotacja
z budżetu krajowego.
Program ten kierowany jest do bezrobotnych kobiet, korzystajņcych z pomocy społecznej. Program
ma na celu podniesienie, uzupełnienie lub uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych 10 kobiet
biorņcych udział w projekcie.
Zgodnie z obowiņzujņcymi przepisami prawa i
ustawy o pomocy społecznej ze ŌwiadczeŊ korzystały osoby i rodziny z nastňpujņcych przyczyn:

Ubóstwo
17 rodzin

Potrzeba ochrony macierzyŊstwa
13 rodzin

Bezrobocie
53 rodziny

NiepełnosprawnoŌń 46 rodzin

Długotrwała choroba
36 rodzin

BezradnoŌń
60 rodzin

Przemoc w rodzinie
7 rodzin

Alkoholizm
17 rodzin

BezdomnoŌń
5 osób

TrudnoŌci w przystosowaniu do życia
po zwolnieniu z ZK
3 osoby
Zdarzenia losowe
1 rodzina
Obecnie najpoważniejszņ przesłankņ, która skłania
do korzystania z pomocy społecznej jest bezradnoŌń, charakteryzujņca rodziny niepełne, wielodzietne, ale też sporņ grupň osób starszych. Na
drugim miejscu jest bezrobocie, niepełnosprawnoŌń, długotrwała choroba.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe
Wydatki zostały zrealizowane w 92,80%. Na dzieŊ
31.12.2010r. dodatki mieszkaniowe wypłacono 5
osobom.
Rozdział 85216 – zasiłki stałe
Z zasiłków stałych korzysta 18 osób w omawianym okresie zrealizowano wydatki w wysokoŌci 72 022,86 zł.
Rozdział 85219 OŌrodki pomocy społecznej
Wydatki zrealizowano w kwocie 260 738,17 zł. co
stanowi 92,55% planu. Przeznaczenie na bieżņce
utrzymanie OPS w Obrzycku, w tym płace i pochodne.
Rozdział 85228 Usługi opiekuŊcze
Plan w powyższym rozdziale ogółem wynosi
19 000,00 zł. Z uwagi na brak zgłoszeŊ osób potrzebujņcych tej formy pomocy nie dokonano
wydatków w 2010r.
Rozdział 85295 Pozostała działalnoŌń

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85401 ŋwietlice szkolne
Wydatki przeznaczono na utrzymanie Ōwietlicy
szkolnej przy Szkole Podstawowej w Gaju Małym
(płace wraz z pochodnymi, zakup pomocy naukowych), zrealizowano je na poziomie 99,98%.
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Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów
Wydatki w rozdziale wyniosły 20 992,30 zł i dotyczyły wypłaty:

Stypendiów socjalnych dla uczniów z
dotacji w kwocie 10 092,30 zł

Stypendiów ze Ōrodków własnych
przyznanych przez Wójta – 7 900,00 zł

Zwrotu kosztów zakupu podrňczników
z dotacji w kwocie 3 000,00 zł.
DZIAŁ 900 GOSPODARKA
OCHRONA ŋRODOWISKA

KOMUNALNA

I

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami
Wydatki na 2010 rok planowane zostały w oparciu
o wykonanie z roku poprzedniego i dotyczņ wywozu i utylizacji padliny. W 2010 roku potrzeba tego
rodzaju usług była bardzo niska, co znalazło odzwierciedlenie w wykonaniu planu na poziomie
1,20%.
Ponadto dokonano zakupu z funduszu sołeckiego –
koszy na Ōmieci dla sołectwa Zielonagóra na kwotň 1 159,00 zł.
Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi
Wydatki zrealizowano w 67,39% z przeznaczeniem
na utrzymanie czystoŌci na terenie gminy.
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
W rozdziale Ōrodki zaplanowane zostały na zakup
sadzonek na skwery i pasy zieleni na terenie wsi
wykonanie - 1961 zł. Ponadto z funduszu sołeckiego wydatkowano na zakup sadzonek krzewów
oraz na zagospodarowanie skwerów
kwotň
2 475,36 zł na utrzymanie zieleni kwotň 5 980,23 zł.
Ogółem wykonanie planu w tym rozdziale stanowi
90,19%
Rozdział 90013 Schroniska dla zwierzņt
W 2010 roku podpisano umowň z Fundacjņ „RadoŌń psiaka” w Przyborówku na przyjmowanie
bezdomnych zwierzņt z terenu gminy i opiekň nad
nimi. Z tego tytułu wydatkowano kwotň 15 531,78
zł co stanowi 81,75% planu. Według sprawozdania z Fundacji w schronisku pozostajņ jeszcze 3
psy i 2 koty.
Rozdział 90015 OŌwietlenie ulic, placów i dróg
Wydatki zrealizowano na poziomie 92,07% na
zakup energii i konserwacjň urzņdzeŊ oŌwietlenia
ulicznego oraz na budowň nowych linii .
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Wydatki zrealizowano na poziomie 100 % a zawierajņ wydatki sołectw z Funduszu sołeckiego – zakup ławek oraz szkolenie z zakresu ochrony Ōrodowiska dla mieszkaŊców gminy.
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Rozdział 92109 Domy i oŌrodki kultury, Ōwietlice i
kluby
Wydatki zrealizowano na poziomie 84,61% na
bieżņce utrzymanie Ōwietlic wiejskich, a w szczególnoŌci zakup wyposażenia, opału, Ōrodków czystoŌci, media, wynagrodzenie opiekunów Ōwietlic,
usług remontowych .
Rozdział 92116 Biblioteki
W rozdziale tym zaplanowane zostały Ōrodki na
dotacjň dla Miasta Obrzycko na działalnoŌń Miejsko Gminnej Biblioteki na podstawie porozumienia
miňdzy Gminņ Obrzycko a Miastem Obrzycko.
Wykonanie wynosi 18 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 92120 ochrona zabytków i opieka na zabytkami
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na remont
dachu Ratusza bňdņcym siedzibņ Urzňdu Miasta w
Obrzycku i Urzňdu Gminy w Obrzycku wraz z kosztami nadzoru inwestorskiego.
Poniesiony koszt całkowity 123 338,90 zł, Miasto
Obrzycko partycypowało w wysokoŌci 61 669,45
zł. co stanowi 50% poniesionych wydatków.
Rozdział 92195 Pozostała działalnoŌń
Wydatki zrealizowano w 73,91%. Dotyczyły one
miňdzy innymi:

organizacji imprez integracyjnych dla
mieszkaŊców poszczególnych sołectw,

organizacji koncertu muzyki myŌliwskiej
dla mieszkaŊców gminy,

koncert dla pracowników i mieszkaŊców
gminy z okazji Dnia Samorzņdowca,

zakupu, wiņzanek okolicznoŌciowych i innych drobnych wydatków.

wykonanie tablicy pamiņtkowej

udzielenie dotacji dla
Stowarzyszenia
„Caritas” w wysokoŌci 1 500,00 zł.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki zwiņzane z gromadzeniem Ōrodków z opłat i kar za korzystanie ze
Ōrodowiska.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zbiórkň i
segregacjň surowców wtórnych. Zadanie wykonano w 41,61% tj. do wysokoŌci redystrybucji
Ōrodków z opłat za gospodarcze korzystanie ze
Ōrodowiska.

Wydatki rozdziału 92605 zrealizowano na poziomie
100%. Głównņ pozycjň stanowiņ udzielone dotacje
na zadania pożytku publicznego. Dotacjň otrzymali:

LZS Gminy Obrzycko
110 000 00 zł,

Polski Zwiņzek Niewidomych 2.000,00 zł,

Stowarzyszenie Społeczne na Rzecz Dzieci
i Młodzieży Specjalnej Troski 2.000,00 zł,

Uczniowski Klub Sportowy NEPTUN
4.000,00 zł,

Rozdział 90095 Pozostała działalnoŌń

Rozdział 92601 obiekty sportowe
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Wydatki to drobne zakupy na utrzymanie
bazy sportowej na terenie gminy oraz na
renowacjň płyty boiska w miejscowoŌci
Obrowo na kwotň 20 401,54 zł .

Rozdział 92695 Pozostała działalnoŌń
Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatň
nagrody za szczególne osiņgniňcia sportowe i w
roku 2010 skorzystała 1 osoba biorņca udział w
Mistrzostwach Europy – gry zespołowe „siatkówka
na siedzņco”- kwota 2 500,00 zł. Pozostałe wydatki
to zakup piłek, strojów piłkarskich oraz przewóz
osób na zawody sportowe na szczeblu powiatowym. Wykonani w tym rozdziale osiņgnňło 80,36%
Szczegółowy wykaz wydatków bieżņcych stanowi
Załņcznik nr 2a.
B.

Wydatki majņtkowe

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wykonanie 358 967,06 tj. 78,19% planu
Rozdział 01010 Infrastruktura wodociņgowa i
sanitacyjna wsi
W powyższym rozdziale wydatki zaplanowane
zostały w wysokoŌci 12 100,00 zł i dotyczņ zakupu .
 Pompy do oczyszczalni Ōcieków w Obrowie wydatkowano kwotň – 3 324,28 zł
 Pompy głňbinowej do hydroforni w Ordzinie wydatkowano kwotň – 8 244,24 zł
Rozdział 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-20013.
W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania:
-Budowň sieci kanalizacyjnej i wodociņgowej w
Gaju Małym oraz modernizacjň urzņdzeŊ w
oczyszczalni Ōcieków w Ordzinie” – zakoŊczonņ i
rozliczonņ na łņcznņ wartoŌń 285 927,52 zł, w okresie sprawozdawczym 284 462,52 zł,
W miesiņcu lutym 2011 roku złożono wniosek do
Urzňdu Marszałkowskiego o dofinansowanie powyższej inwestycji ze Ōrodków unijnych objňtych
programem PROW na lata 2007 -2013.
-Budowň Ōwietlicy wiejskiej i szatni na boisku we
wsi Gaj Mały wraz z renowacjņ płyty
boiska” jest to zadanie wieloletnie. W 2010r. zaplanowano 26 900,00 zł i w okresie sprawozdawczym wykorzystano 25 606,71 zł dalsza realizacja
w latach nastňpnych.
-Zakup urzņdzenia nawadniajņcego na boisko
sportowe w Gaju Małym na wartoŌń
7 027,20 zł.
- Rozbudowa i modernizacja budynków społeczno
– kulturalnych wraz z przebudowņ Ōcieżki rowerowo- pieszej w Piotrowie zadanie przewidziane do
realizacji w 2011 roku. W roku bieżņcym wydatkowano kwotň 17 856,11 zł na dokumentacje projektowņ, aktualizacjň podkładów mapowych.

Poz. 3151

- Budowa i przebudowa miejsca rekreacyjnosportowego w Obrowie zadanie przewidziane do
realizacji w 2011 roku – wydatki w roku bieżņcym
obejmujņ wykonanie dokumentacji projektowej i
podział nieruchomoŌci gruntowej na wartoŌń
11 956,00 zł.
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁŅCZNOŋŃ – wykonanie
1 293 553,65 tj .99,77% planu
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
- zakoŊczono inwestycjň :

„Budowa drogi w Koźminie” na wartoŌń 114 728,92 zł

„Budowa chodnika w Słopanowie na
wartoŌń 90 209,59 zł

„Budowa drogi Zielonagóra-ModrakAntoniny”
na
łņcznņ
wartoŌń
702 249,64 zł w okresie sprawozdawczym 678 056,83 zł

„Przebudowa drogi w Gaju Małym”
na wartoŌń 48 845,69 zł

„Przebudowa drogi we wsi Dobrogostowie” na wartoŌń 358 152,41 zł

„Budowa drogi w Słopanowie” zadanie wieloletnie w roku bieżņcym wydatkowano 1 917,61 zł na aktualizacjň
podkładów mapowych.

Budowa drogi w Piotrowie” zadanie
przewidziane do realizacji w 2011 roku a w roku bieżņcym wydatkowano
910,60 zł na aktualizacjň podkładów
mapowych.

„Utwardzenie ulic na osiedlu Zielonym w Zielonejgórze” zadanie również przewidziane do realizacji w 2011
roku a wydatki roku 2010 w wysokoŌci 732,00zł dotyczņ usługi geodezyjnej – wykonania podkładów mapowych.
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wykonanie 15 018,20 tj. 93,86% planu
Rozdział 75023 Urzňdy Gmin
W rozdziale tym zaplanowano zakup pieca c.o. do
Ratusza siedziby Gminy Obrzycko i Miasta Obrzycko w wysokoŌci 16 000,00 zł a wydatkowano
15 018,20 zł. Miasto Obrzycko zostało obciņżone
kosztami zakupu w wysokoŌci 50%.
DZIAŁ BEZPIECZEŉSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA – wykonanie 4 500,00 zł
Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji
Zakupiono osprzňt komputerowy do radaru wartoŌci 4 500 zł dla Komendy Powiatowej w Szamotułach i umowņ darowizny przekazano do użytkowania.
DZIAŁ 801 OŋWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie
127 700,00 zł tj. 100% planu
Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
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Utworzenie szkolnego placu zabaw przy
Zespole Szkół w Gaju Małym - plan
127 700,00 zł z tego: Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 22 kwietnia 2010 r
zagwarantował dotacjň celowņ w wysokoŌci 63 850,00 zł .pozostała czňŌń to
Ōrodki własne gminy.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŋRODOWISKA – wykonanie 52 809,22
zł tj 93,30% planu
Rozdział 90015 OŌwietlenie ulic, placów i dróg




OŌwietlenie chodnika w Słopanowie –
plan – 25 600,00 zł zadanie wykonano, a
łņczny koszt wynosi 25 527,95 zł z tego w
okresie sprawozdawczym – 24 444,09 zł.
OŌwietlenie drogi Karolin – Gaj Mały –
wartoŌń planowana 31 000,00zł. wykonanie na łņcznņ wartoŌń 28 861,94 zł w okresie sprawozdawczym 28 365,13 zł zadanie
zakoŊczone.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO – wykonanie 45 055,78 zł tj.
98,62% planu.
Rozdział 92109 Domy i oŌrodki kultury, Ōwietlice i
kluby
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– wykonane na wartoŌń 31 882,44 zł. WartoŌń planowana 31 885,00 zł.
Zakup wyposażenia do Ōwietlic – zaplanowano zakupy z funduszu sołeckiego w
wysokoŌci 3 800,00 zł, wydatkowano
3 657,34 zł

Rozdział 92195 Pozostała działalnoŌń

Budowa amfiteatru oraz przystani kajakowej w Zielonejgórze - na 2010 rok zaplanowano kwotň 10 000,00 zł wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym
obejmujņ dokumentacjň zawierajņcņ koncepcjň zagospodarowania terenu z przystaniņ na rzece Warcie w wysokoŌci
9 516,00 zł. Inwestycja przewidziana do
realizacji w 2011 roku.
Wydatki majņtkowe budżetu z uwzglňdnieniem
klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w
Załņczniku Nr 2b do niniejszego sprawozdania.
3. Nadwyżka/deficyt budżetu
Planowany deficyt budżetu w 2010 roku opiewa na
30 127,00 zł, natomiast faktycznie wykonany wynosi 127 033,31zł. Deficyt powstał z uwagi na to,
że zwrot Ōrodków na dofinansowanie własnych
inwestycji pochodzņcych ze Ōrodków z unii europejskiej, które gmina planowała otrzymań wysokoŌci 763 555,00 zł, nie wpłynňły do koŊca 2010 r.
Wykonanie dochodów i wydatków w stosunku do
planu przedstawia poniższy wykres.

Rozbudowa Ōwietlicy w Jaryszewie etap II
– zadanie kontynuowane z ubiegłego roku

Wykres nr 7: Planowane oraz wykonane dochody, wydatki, nadwyżka/deficyt budżetu w zł.
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8 000 000,00
6 000 000,00
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2 000 000,00
0,00
-2 000 000,00
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4. Wykonanie przychodów i rozchodów oraz stan zobowiņzaŊ
Plan oraz wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy za 2010 przedstawia poniższa tabela.

Lp.

TreŌń

Klasyfikacja
§

1

2

3

Przychody ogółem:
1

Przychody z zaciņgniňtych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

952

2

Nadwyżki z lat ubiegłych

957

3

Przychody z tytułu innych rozliczeŊ
krajowych

955

Rozchody ogółem:

Planowana nadwyżka z lat ubiegłych stanowi 4,3%
nadwyżki wykonanej.
W okresie sprawozdawczym Gmina nie korzystała
z pożyczek i kredytów.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystňpujņ
zobowiņzania wymagalne. Zobowiņzania niewymagalne w kwocie 351 879,10 zł dotyczņ:

2% odpisu podatku rolnego na rzec Izby
Rolniczej
475,84 zł

Z tytułu wynagrodzeŊ bezosobowych 5 396,00 zł

Z tytułu wynagrodzeŊ i pochodnych
-270 293,37 zł

Rozrachunków z budżetami – pod VAT
- 1 900,36 zł

zobowiņzaŊ z tytułu dostaw i usług
- 73 813,53 zł
W sprawozdaniu Rb-28s - w rozdziale 01010 §
4260 zobowiņzanie wykracza poza plan finansowy

Plan

Wykonanie

4

5
30 127,00

700 531,85

30 127,00

700 531,85

0,00

0,00

wydatków na 2010 rok. Rada Gminy upoważniła
Wójta do zaciņgania zobowiņzaŊ z tytułu umów,
których realizacja w roku nastňpnym jest niezbňdna do zapewnienia ciņgłoŌci działania jednostki.
Powstałe zobowiņzanie dotyczy faktury za energiň
elektrycznņ pobranņ w m-cu grudniu 2010 r. ale
płatnoŌń przypada w styczniu 2011r.
W rozdziale 60016, 92195 § 4300 i 90015 §
4270 zobowiņzanie wykracza poza plan finansowy
wydatków na 2010 rok. W tym przypadku skorzystano z upoważnienia Wójta do samodzielnego
zaciņgania zobowiņzaŊ do kwoty 500 000,00 zł.
5. Wykonanie Funduszu sołeckiego
Rada Gminy Obrzycko Uchwałņ Nr XXIV/164/09 z
dnia 16.VI.2009r. wyraziła zgodň na wyodrňbnienie
Funduszu Sołeckiego w 2010r.
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Wykonanie funduszu sołeckiego w 2010 roku przedstawia poniższa tabela.
Dział

Rozdział

Paragraf

010

TreŌń
Rolnictwo i łowiectwo

01041
6050

600
60016
6050

801
80101
4210

90002
4210

90004
4210

4300

90095

Wykonanie

%

17 215,00

5 626,11

32,68%

17 215,00

5 626,11

32,68%

17 215,00

5 626,11

32,68%

8 000,00

5 626,11

32,68%

Sołectwo Dobrogostowo - dofinansowanie zadania inwestycyjnego poszerzenie drogi o pas dla pieszych

9 215,00

0,00

0,00%

Transport i łņcznoŌń

5 706,00

5 706,00

100,00 %

Drogi publiczne gminne

5 706,00

5 706,00

100,00 %

5 706,00

5 706,00

100,00 %

5 706,00

5 706,00

100,00 %

OŌwiata i wychowanie

5 112,00

5 111,80

100,00%

Szkoły podstawowe

5 112,00

5 111,80

100,00%

Zakup materiałów i wyposażenia

5 112,00

5 111,80

100,00%

5 112,00

5 111,80

100,00%

14 150,00

13 030,59

92,09%

Gospodarka odpadami

1 184,00

1 159,00

97,89%

Zakup materiałów i wyposażenia

1 184,00

1 159,00

97,89%

Sołectwo Zielonagóra - zakup koszy

1 184,00

1 159,00

97,89%

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

9 550,00

8 455,59

88,54%

Zakup materiałów i wyposażenia

3 550,00

2 475,36

69,73%

Sołectwo Zielonagóra - Zagospodarowanie pasa zieleni oddzielajņcego ul.
Stobnickņ od chodnika poprzez posadzenie krzewów ozdobnych

1 600,00

1 576,14

98,51%

Sołectwo Ordzin -Zagospodarowanie
skweru - zakup kory, foli, krzewów,
kosiarki do trawy, paliwa do kosiarki.

1 950,00

899,22

46,11%

Zakup usług pozostałych

6 000,00

5 980,23

99.67%

Sołectwo Zielonagóra - utrzymanie
zieleni

6 000,00

5 980,23

99,67%

Pozostała działalnoŌń

3 416,00

3 416,00

100%

Program rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Piotrowo -"Odnowa wsi" urzņdzenie boiska we wsi Piotrowo zakup krzeseł, wykonanie ławek dla
zawodników rezerw. i wykonanie piłkochwytu

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Sołectwo Dobrogostowo - dofinansowanie zadania inwestycyjnego poszerzenie drogi o pas dla pieszych

Sołectwo Zielonagóra - Doposażenie
placu zabaw przy szkole w Zielonejgórze
Gospodarka komunalna i ochrona
Ōrodowiska

900

Plan
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Zakup materiałów i wyposażenia

3 416,00

3 416,00

100%

Sołectwo Zielonagóra - zakup i montaż
6 ławek przy ul. LeŌnej i ZamoŌń

3 416,00

3 416,00

100%

43 576,00

42 047,02

96,49%

41 376,00

40 348,61

97,52%

28 236,00

27 353,96

96,88%

9 600,00

9 590,08

99,90%

5 164,00

4 999,10

96,81%

6 760,00

6 052,99

89,54%

6 712,00

6 711,79

100,00%

Zakup usług remontowych

9 340,00

9 337,31

99,97%

Sołectwo Pňckowo - wymiana stolarki
budowlanej w budynku Ōwietlicy w
Pňckowie - wymiana okien z montażem, wymiana drzwi wejŌciowych
wraz z montażem

9 340,00

9 337,31

99,97%

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

3 800,00

3 657,34

96,25%

Sołectwo Koźmin - zakup patelni elektrycznej do Ōwietlicy

3 800,00

3 657,34

96,25%

Pozostała działalnoŌń

2 200,00

1 698,41

77,20%

Zakup materiałów i wyposażenia

2 200,00

1 698,41

77,20%

Sołectwo Zielonagóra - Organizacja
społecznej imprezy sołeckiej, połņczonej z festynem z okazji Dnia Dziecka:koszty organizacyjne i nagrody

1 700,00

1 698,41

77,20%

Sołectwo Dobrogostowo - koszty
zwiņzane z zorganizowaniem społecznej imprezy sołeckiej

500,00

0,00

0,00%

85 759,00

71 521,52

83,40%

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Domy i oŌrodki kultury, Ōwietlice i
kluby

921
92109
4210

Zakup materiałów i wyposażenia
Sołectwo Jaryszewo - dposoażenie
Ōwietlicy wiejskiej w Jaryszewie w
meble
Sołectwo Koźmin - doposażenie Ōwietlicy wiejskiej w artykuły i urzņdzenia
AGD
Sołectwo Ordzin - wyposażenie Ōwietlicy
Sołectwo Piotrowo - wyposażenie sali
wiejskiej w Piotrowie w artykuły gospodarstwa domowego i urzņdzenia
AGD

4270

6060

92195
4210

Razem:

Wójt
(-) Irena Rakowska
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzňdowego:
Egzemplarze bieżņce oraz z lat ubiegłych można nabywań w punkcie sprzedaży Dziennika Urzňdowego: Wielkopolski Urzņd Wojewódzki w
Poznaniu, PoznaŊ ul. KoŌciuszki 93, hol główny, tel. 061 8541703
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone sņ do powszechnego wglņdu zbiory Dziennika Urzňdowego wraz ze skorowidzami:
zbiory Dziennika Urzňdowego wraz ze skorowidzami sņ wyłożone do powszechnego wglņdu w Wielkopolskim Urzňdzie Wojewódzkim, w
godz. 9:00-14:00
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