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2442
UCHWA£A Nr VII/43/03 RADY GMINY DOBRZYCA
z dnia 27 czerwca 2003 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr II/11/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 11 grudnia 2002 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 19 pkt 1 lit. a pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. W uchwale Nr II/11/02 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 11
grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia wysokoci op³aty targowej (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego Nr
157, poz. 4534) §2 i 3 otrzymuj¹ brzmienie:

§2. Poboru op³aty targowej dokonuj¹ w drodze inkasa panowie: Karol B³aszak, Jerzy Rogowski, Marek Szewczyk.
§3. Inkasenci, o których mowa w §2 otrzymuj¹ wynagrodzenie
w wysokoci 30% od pobranej kwoty.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru op³aty w roku 2003.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zbigniew Szóstak
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2443
UCHWA£A Nr XIV/49/04 RADY GMINY LIPKA
z dnia 29 kwietnia 2004 r.
w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. Nr 9, poz. 83 zm.
z 2002 r. Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 110, poz. 1039, Nr 203,
poz. 1966, Nr 200, poz. 1953, M.P. Nr 51, poz. 804, Dz.U. Nr
96, poz. 874, Dz.U. Nr 188, poz. 1840) oraz art. 30 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Gminy
Lipka uchwala co nastêpuje:
§1. Ustala siê op³atê administracyjn¹ za czynnoci urzêdowe nie objête ustaw¹ o op³acie skarbowej:
a) za wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 25,00 z³,

b) za wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
- 25,00 z³.
§2. Op³atê administracyjn¹ uiszcza siê w kasie lub na
konto Urzêdu Gminy.
§3. Traci moc Uchwa³a Nr 49/01 Rady Gminy Lipka
z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia op³aty administracyjnej.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka
() mgr Norbert Klimek

2444
UCHWA£A Nr XVII/186/2004 R. RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami z 2002 r. Dz.U.
Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984,
Dz.U. Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U.
Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 153 poz. 1271) oraz art.
110 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64 poz. 593, zmian¹ Dz.U. Nr 99 poz. 1001) Rada Miejska
w Chodzie¿y uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê Statut Miejskiemu Orodkowi Pomocy
Spo³ecznej w Chodzie¿y stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta
Chodzie¿y.
§3. Traci moc dotychczasowy Statut Miejskiego Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y zatwierdzony Uchwa³¹ nr
XXXVII/340/2002 r. Rady Miejskiej w Chodzie¿y z dnia
19.02.2002 r.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Skawiñski
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XVII/186/2004 r.
Rady Miejskiej w Chodzie¿y
z dnia 26 maja 2004 r.

STATUT
MIEJSKIEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W CHODZIE¯Y

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y
zwany dalej Orodkiem dzia³a w oparciu o:
1. Ustawê z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593 ze zmianami).
2. Ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity z 2001 r. (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami).
3. Ustawê z dnia 2 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 21 poz. 124 ze zmianami).
4. Ustawê z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228 poz. 2255 ze zmianami).
5. Ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. nr 15 poz. 148 ze zmianami.
6. Kodeks rodzinny i opiekuñczy - ustawa z dnia 25 lutego
1964 r. Dz.U. Nr 9 poz. 59 z póniejszymi zmianami).
7. Niniejszy statut.
§2. 1. Siedzib¹ orodka jest miasto Chodzie¿.
2. Obszarem dzia³ania jest teren miasta Chodzie¿y.
§3. 1. Orodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ powo³an¹ przez
Radê Miejsk¹ w Chodzie¿y.

3. udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,
4. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,
5. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,
6. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,
7. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków na wiadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu
i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
8. przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowanego,
9. op³acanie sk³adek a ubezpieczenia emerytalne i rentowe
za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z koniecznoci¹ sprawowania bezporedniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem
lub rodzeñstwem,
10. praca socjalna,
11. organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi,

2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ sprawuje Burmistrz Miasta
Chodzie¿y.

12. prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych,

ROZDZIA£ II

13. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,

Postanowienia szczegó³owe
Przedmiot dzia³ania orodka
§4. Do zadañ w³asnych gminy Chodzie¿ o charakterze
obowi¹zkowym z zakresu pomocy spo³ecznej realizowanych
przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej nale¿y:
1. opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
2. sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej,

14. do¿ywianie dzieci,
15. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
16. kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,
17. sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie jej
w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu informatycznego,
§5. Do zadañ w³asnych gminy z zakresu pomocy
spo³ecznej realizowanych przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y nale¿¹:
1. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,
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2. przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze,

§9. 1. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych w odrêbnych przepisach przewidzianych
dla samorz¹dowej jednostki bud¿etowej,

3. prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,

2. Podstaw¹ gospodarki finansowej orodka jest roczny
plan dochodów i wydatków zwany planem finansowym sporz¹dzonym do dnia 30 wrzenia na przysz³y rok kalendarzowy.

4. podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych.

3. Plany finansowe opracowywane s¹ przez kierownika
orodka i podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta
Chodzie¿y do dnia 30 marca danego roku.

§6. Do zadañ zleconych gminie z zakresu administracji
rz¹dowej realizowanych przez Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y nale¿y:

4. Korekty i zmiany rocznych planów dokonuje kierownik
orodka w uzgodnieniu ze skarbnikiem miejskim i po akceptacji Burmistrza Miasta Chodzie¿y.

1. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,
2. op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okrelonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,
3. organizowanie i wiadczenie specjalistycznych us³ug opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,
4. przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ i ekologiczn¹,
5. prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
6. realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
§7. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Chodzie¿y
dzia³aj¹c na podstawie upowa¿nienia Burmistrza Miasta Chodzie¿y prowadzi postêpowanie administracyjne i wydaje decyzje administracyjne w sprawie wiadczeñ rodzinnych okrelonych w ustawie z 28 listopada 2003 r. (Dz.U. Nr 228 poz.
2255 ze zmianami) o wiadczeniach rodzinnych jako zadanie
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej.
§8. 1. Orodek dzia³a w oparciu o rodki finansowe:
- dotacje z bud¿etu gminy miejskiej w Chodzie¿y
- w zakresie zadañ w³asnych gminy,
- dotacje z bud¿etu administracji rz¹dowej - w zakresie
zadañ zleconych,
- dotacje uzyskane z dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych.
2. Orodek uprawniony jest do gromadzenia i dysponowania rodkami rezerwowymi uzyskiwanymi z dobrowolnych
darowizn od osób fizycznych i prawnych - zgodnie
z przedmiotem dzia³ania.
3. Wysokoæ i sposób rozdysponowania dotacji uzyskiwanych w formie darowizn od osób fizycznych i prawnych co
roku do dnia 20 lutego przedstawiana jest Burmistrzowi
Miasta Chodzie¿y.

5. Owiadczenie woli w imieniu zak³adu sk³ada kierownik
orodka. Je¿eli owiadczenie dotyczy powstania zobowi¹zañ
maj¹tkowych konieczna jest kontrasygnata ksiêgowego.
6. Zbywanie maj¹tku trwa³ego wymaga zgody Rady Miejskiej w Chodzie¿y.
§10. Organizacja i struktura orodka
1. Orodkiem kieruje kierownik powo³any i odwo³ywany
przez Burmistrza Miasta Chodzie¿y.
2. Kierownik podlega Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y.
3. Kierownik Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Chodzie¿y w zakresie wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej nale¿¹cych do w³aciwoci gminy dzia³a na podstawie upowa¿nienia wydanego mu przez Burmistrza
Miasta Chodzie¿y. Na wniosek Kierownika MOPS upowa¿nienie takie mo¿e byæ udzielone tak¿e innej osobie.
4. Kierownik Orodka kieruje zak³adem i odpowiada za ca³okszta³t jego dzia³alnoci zgodnie z udzielonym pe³nomocnictwem.
5. Do zakresu dzia³ania kierownika orodka nale¿y:
1) zarz¹dzanie, kierowanie i bezporedni nadzór nad ca³okszta³tem dzia³alnoci zak³adu oraz reprezentowanie
go na zewn¹trz.
2) prowadzenie polityki kadrowej,
3) dysponowanie maj¹tkiem trwa³ym, nietrwa³ym, rodkami obrotowymi i funduszami w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów,
4) ustalenie struktury organizacyjnej zak³adu oraz wystêpowanie do Burmistrza Miasta Chodzie¿y o jej zatwierdzenie,
5) opracowywanie planów, programów dzia³ania,
6) przedstawianie Burmistrzowi Miasta Chodzie¿y
i Skarbnikowi Miejskiemu planów finansowo-rzeczowych oraz sprawozdañ i wniosków,
7) dzia³anie w imieniu orodka jako pracodawca
6. Kierownik Miejskiego Orodka sk³ada Radzie Miejskiej
w Chodzie¿y coroczne sprawozdania z dzia³alnoci orod-
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ka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.

§12. Zasady wynagradzania pracowników orodka reguluj¹ odrêbne przepisy.

§11. Orodek Pomocy spo³ecznej zatrudnia pracowników
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludnoci miasta
w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tysi¹ce mieszkañców.

§13. Zmiana postanowieñ niniejszego statutu i jego uchylenie wymaga formy przyjêtej do jego zatwierdzenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Eugeniusz Skawiñski

2445
UCHWA£A Nr XXIII/141/04 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 26 maja 2004 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzeda¿y
nieruchomoci gruntowych spó³dzielniom mieszkaniowym, bêd¹cych w ich u¿ytkowaniu wieczystym

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 15687 oraz
art. 68 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomociami Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.
543, Nr 6, poz. 70, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.
984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 200, poz. 1682,
Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720 i
721, Nr 96, poz. 874, Nr 124, poz. 1152 i Nr 203, poz. 1966),
Rada Miasta Czarnków uchwa³a:
§1. 1. Wyra¿a siê zgodê na udzielenie bonifikaty w wysokoci 90% ró¿nicy miêdzy wartoci¹ prawa w³asnoci nieruchomoci, a wartoci¹ jej prawa u¿ytkowania wieczystego
ustalonych przez rzeczoznawcê maj¹tkowego w przypadku

sprzeda¿y spó³dzielni mieszkaniowej gruntu bêd¹cego w jej
u¿ytkowaniu wieczystym, w zwi¹zku z ustanowieniem na
rzecz cz³onków spó³dzielni odrêbnej w³asnoci lokali lub
z przeniesieniem na cz³onków spó³dzielni w³asnoci lokali lub
domów jednorodzinnych.
2. Bonifikata okrelona w ust. 1 przys³uguje w przypadku
jednorazowej p³atnoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Czarnków.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() Zdzis³aw Chwarcianek
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UCHWA£A Nr XXIII/163/04 RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkól podstawowych
prowadzonych przez Gminê Trzcianka oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w zwi¹zku z art. 89
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568
i z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 17 ust. 4 i 6 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty Dz. U z 1996 r.
Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr
104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320, z 2001
r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz.
362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683,
z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304,
Nr 203, poz. 1966) Rada Miejska Trzcianki uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawowych
prowadzonych przez Gminê Trzcianka oraz granice ich obwodów, jak w za³¹czniku do uchwa³y.
ki.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Trzcian-

§3. Traci moc uchwa³a Nr VIII/74/99 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê
Trzcianka oraz granic ich obwodów.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od dnia 1 wrzenia 2004 r.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/163/04
Rady Miejskiej Trzcianki
z dnia 27 maja 2004 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£ PODSTAWOWYCH
PROWADZONYCH PRZEZ GMINÊ TRZCIANKA ORAZ GRANICE ICH OBWODÓW

I. 1. Szko³a Podstawowa Nr 2 im. W³adys³awa Broniewskiego z siedzib¹ w Trzciance ul. Chopina 36 - granice obwodu
- Trzcianka:
1) ul. Batorego;
2) ul. Boczna;
3) ul. Boles³awa Krzywoustego;
4) ul. Chopina;
5) ul. Chrobrego;
6) ul. D¹brówki;
7) ul. Gorzowska;
8) ul. Grottgera;
9) ul. Grunwaldzka;
10) ul. Kazimierza Wielkiego;
11) ul. Konarskiego;

12) ul. Konopnickiej;
13) ul. Kopernika;
14) ul. Koszykowa;
15) ul. Kociuszki;
16) ul. Krêta;
17) ul. Lelewela;
18) ul. £omnicka;
19) ul. Mieszka I;
20) ul. Mochnackiego;
21) ul. Moniuszki;
22) ul. Ogrodowa;
23) ul. Orzeszkowej;
24) os. Grottgera;
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25) os. Lelewela;
26) os. Lene;
27) os. Modrzewiowe;
28) os. Obotryckie;
29) os. XXX - Lecia;
30) os. Zacisze;
31) Parkowa;
32) plac Królowej Jadwigi;
33) plac Pocztowy;
34) ul. Polna;
35) ul. Powstañców Wlkp.;
36) ul. Prosta;
37) ul. Prusa;
38) ul. Reja;
39) ul. Reymonta;
40) ul. Rzemielnicza;
41) ul. Sadowa;
42) ul. Skargi;
43) ul. Sobieskiego;
44) ul. Spokojna;
45) ul. Stwosza;
46) ul. 27 Stycznia;
47) ul. W³adys³awa £okietka;
48) ul. Za Jeziorem;
49) ul. ¯eromskiego;
50) ul. ¯wirowa;
oraz
1) Kad³ubek;
2) Niekursko;
3) Nowa Wie;
4) Przy³êg;
5) Radolin;
6) Rudka;
7) Sarcz;
8) Smolarnia;
9) Straduñ;
10) Stobno;
11) Teresin.
2. Szko³y filialne, prowadz¹ce naukê w klasach pierwszych, drugich i trzecich, podporz¹dkowane Szkole Podstawowej Nr 2 im. W³adys³awa Broniewskiego z siedzib¹
w Trzciance ul. Chopina 36:

Poz. 2446

1) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szko³a Filialna
w Nowej Wsi nr 37 - granice obwodu:
a) Nowa Wie,
b) Rudka;
2) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szko³a Filialna
w Niekursku ul. Szkolna nr 2 - granice obwodu - Niekursko;
3) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szko³a Filialna
w Stobnie nr 60 - granice obwodu - Stobno;
4) Szko³a Podstawowa Nr 2 w Trzciance, Szko³a Filialna
w Radolinie nr 24 - granice obwodu:
a) Radolin,
b) Teresin.
3. W roku szkolnym 2004/05 uczniowie klas pi¹tych
i szóstych zamieszkali w Radolinie, Stobnie i Teresinie kontynuuj¹ naukê, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.
4. W roku szkolnym 2005/06 uczniowie klasy szóstej
zamieszkali w Radolinie, Stobnie i Teresinie kontynuuj¹ naukê
w Szkole Podstawowej Nr 2 w Trzciance.
II. 1. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Miko³aja Kopernika
z siedzib¹ w Trzciance ul. Broniewskiego 2 - granice obwodu
- Trzcianka:
1) ul. Akacjowa;
2) ul. Broniewskiego;
3) ul. Brzozowa;
4) ul. Bukowa;
5) ul. Che³moñskiego;
6) ul. D¹browskiego;
7) ul. Dêbowa;
8) ul. Fabryczna;
9) ul. Fa³ata;
l0) ul. Fredry;
11) ul. Grabowa;
12) ul. Jarzêbinowa;
13) ul. Jesionowa;
14) ul. Kasztanowa;
15) ul. Klonowa;
16) ul. Lipowa;
17) ul. £¹kowa;
18) ul. Malczewskiego;
19) ul. Matejki;
20) ul. Mickiewicza;
21) ul. Olchowa;
22) os. Domañskiego;
23) os. Kasprowicza;
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24) os. S³owackiego;
25) os. XXV-Lecia;
26) ul. Paderewskiego;

Poz. 2446

4. W Szkole Podstawowej w Bia³ej, od roku szkolnego
2006/07, realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie klas czwartych, pi¹tych i szóstych zamieszkali we wsiach Teresin
i Radolin.

27) ul. Roosevelta;
28) ul. Rzeczna;
29) ul. Rzymowskiego;
30) ul. Sikorskiego;
31) ul. S³oneczna;
32) ul. S³owackiego;
33) ul. Staszica;
34) ul. Stra¿acka;
35) ul. w. Wojciecha;
36) ul. Tetmajera;
37) ul. Wieleñska;
38) ul. Wierzbowa;
39) ul. Wiosny Ludów;
40) ul. Witosa;
41) ul. Wojty³y;
42) ul. Wyszyñskiego.
2. Szko³a Podstawowa Nr 3 im. Miko³aja Kopernika
w Trzciance prowadzi oddzia³y klas specjalnych.
III. 1. Szko³a Podstawowa im. ppor. Alfreda Sofki z siedzib¹ w Bia³ej ul. Radoliñska nr 9 - granice obwodu:
1) Bia³a;
2) Osiniec;
3) Radolin;
4) Teresin;
5) Wapniarnia I;
6) Wapniarnia III.
2. W Szkole Podstawowej w Bia³ej, od roku szkolnego
2004/05, realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie klas czwartych zamieszkali we wsiach Teresin i Radolin.
3. W Szkole Podstawowej w Bia³ej, od roku szkolnego
2005/06, realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie klas czwartych i pi¹tych zamieszkali we wsiach Teresin i Radolin.

IV. 1. Szko³a Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza
z siedzib¹ w £omnicy nr 7 - granice obwodu:
1) D³u¿ewo;
2) Kêpa;
3) £omnica;
4) £omnica I;
5) £omnica II;
6) £omnica Folwark;
7) £omnica M³yn;
8) Pokrzywno;
9) Stobno;
10) Wrz¹ca.
2. W Szkole Podstawowej w £omnicy, od roku szkolnego
2004/05, realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie klas czwartych zamieszkali we wsi Stobno.
3. W Szkole Podstawowej w £omnicy, od roku szkolnego
2005/06, realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie klas czwartych i pi¹tych zamieszkali we wsi Stobno.
4. W Szkole Podstawowej w £omnicy, od roku szkolnego
2006/07, realizuj¹ obowi¹zek szkolny uczniowie klas czwartych, pi¹tych i szóstych zamieszkali we wsi Stobno.
V. Szko³a Podstawowa z siedzib¹ w Przy³ekach nr 38
- granice obwodu:
1) Biernatowo;
2) Górnica;
3) Przy³êki.
VI. Szko³a Podstawowa z siedzib¹ w Rychliku nr 16
- granice obwodu - Rychlik.
VII. Szko³a Podstawowa z siedzib¹ w Siedlisku nr 160
- granice obwodu:
1) Runowo;
2) Siedlisko.
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UCHWA£A Nr XV/53/04 RADY GMINY W LIPCE
z dnia 31 maja 2004 r.
w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ
oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za
warunki pracy oraz niektóre inne sk³adniki wynagrodzenia,
a tak¿e wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego

Dzia³aj¹c na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.
2003 r. nr 118, poz. 1112, nr 137, poz. 1304, nr 90, poz. 844,
nr 203, poz. 1966, nr 213, poz. 2081, z 2004 r. nr 96, poz. 959)
w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.
1591, z 2002 r. nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz.
984, z 2003 r. nr 214, poz. 1806, nr 80, poz. 717, nr 162, poz.
1568, z 2004 r. nr 153, poz. 1271, nr 102, poz. 1055) oraz
przepisami rozporz¹dzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci minimalnych
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu
obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za
jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy stanowi¹cych podstawê do przyznawania dodatku za warunki
pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za
wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455, Nr 100, poz. 1074,

z 2001 r. Nr 52, poz. 544, z 2002 r. Nr 160, poz. 1323, z 2003
r. Nr 34, poz. 286) Rada Gminy Lipka uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyj¹æ regulamin wynagradzania nauczycieli Gminy
Lipka w zakresie sk³adników wynagrodzenia ustalanych przez
organ prowadz¹cy.
§2. Traci moc uchwa³a nr 27/2000 Rady Gminy w Lipce
z dnia 24.10.2000 r. w sprawie regulaminu wynagradzania
i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szko³ach, przedszkolach i placówkach owiatowych prowadzonych przez Gminê Lipka.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1.09.2004 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka
() mgr Norbert Klimek

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XV/53/04
Rady Gminy w Lipce
z dnia 31 maja 2004 r.

REGULAMIN OKRELAJ¥CY WYSOKOÆ ORAZ SZCZEGÓ£OWE WARUNKI PRZYZNAWANIA
NAUCZYCIELOM DODATKÓW ZA WYS£UGÊ LAT, MOTYWACYJNEGO, FUNKCYJNEGO ORAZ ZA WARUNKI PRACY
ORAZ NIEKTÓRE INNE SK£ADNIKI WYNAGRODZENIA, A TAK¯E WYSOKOÆ
ORAZ SZCZEGÓ£OWE ZASADY PRZYZNAWANIA I WYP£ACANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy regulamin opracowano i przyjêto na podstawie art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela oraz rozporz¹dzenia MEN z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie wysokoci
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do

dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania
dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uci¹¿liwych
warunków pracy stanowi¹cych podstawê przyznania dodatku
za warunki pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania
okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniaj¹cych do
dodatku za wys³ugê lat (Dz.U. Nr 39, poz. 455).
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
- dyrektorze placówki - nale¿y przez to rozumieæ dyrektora
zespo³u szkó³ lub przedszkola,
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- ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê Karta Nauczyciela,
- rozporz¹dzeniu - nale¿y przez to rozumieæ rozporz¹dzenie
MEN z dnia 11 maja 2000 r. (Dz.U. Nr 39, poz. 455)
w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagro-dzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokoci stawek wynagrodzenia zasadniczego za jedn¹ godzinê
przeliczeniow¹, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadañ i zajêæ uprawniaj¹cych do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego,
wykazu trudnych i uci¹¿liwych warunków pracy oraz szczególnych przypadków zaliczania okresów zatrudnienia
i innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat zwanego dalej rozporz¹dzeniem w sprawie wynagradzania,
- placówce - nale¿y przez to rozumieæ szko³ê podstawow¹,
gimnazjum lub przedszkole.
§3. Przepisy regulaminu obowi¹zuj¹ wszystkich nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szko³ach podstawowych i
przedszkolach, dla których organem prowadz¹cym jest Gmina Lipka.

Poz. 2447

3) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi polegaj¹ce na:
a) przestrzeganiu dyscypliny bud¿etowej,
b) pozyskiwaniu materia³ów i us³ug,
c) pozyskiwaniu rodków pozabud¿etowych.
4) poprawnoæ stosowania prawa owiatowego i prowadzenia dokumentacji szkolnej,
5) terminowoæ realizacji zadañ poprzez:
a) przygotowanie arkuszy organizacyjnych,
b) planów dowozu uczniów,
c) sporz¹dzanie sprawozdañ,
6) zapewnienie bezpieczeñstwa i higieny pracy w szkole
poprzez dzia³ania polegaj¹ce na:
a) usuwaniu zagro¿eñ zaistnia³ych w czasie bie¿¹cej dzia³alnoci,
b) informowaniu organu prowadz¹cego o sytuacjach zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu uczniów i pracowników,
c) przestrzeganiu przepisów bhp i p. po¿.,

Dodatek za wys³ugê lat
§4. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê lat
w wysokoci 1% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿dy rok
pracy, wyp³acany w okresach miesiêcznych, poczynaj¹c od
czwartego roku pracy, z tym, ¿e dodatek ten nie mo¿e
przekroczyæ 20% wynagrodzenia zasadniczego.
2. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia
oraz innych okresów uprawniaj¹cych do dodatku za wys³ugê
lat okrela MEN w rozporz¹dzeniu.

d) uk³adaniu planu lekcyjnego zgodnie z wymogami higieny pracy ucznia,
e) ubezpieczaniu uczniów od NNW i OC nauczycieli,
7) prawid³owe prowadzenie spraw kadrowych poprzez zatrudnianie pracowników o najwy¿szych kwalifikacjach
zgodnie z potrzebami szko³y,
8) wspó³praca z samorz¹dem polegaj¹ca na:
a) systematycznym udziale w spotkaniach z organem
prowadz¹cym w ramach zebrañ dyrektorskich,
b) dbaniu o pozytywny wizerunek Gminy,

Dodatek motywacyjny

§5. 1. Dodatek motywacyjny nie jest sta³ym sk³adnikiem
wynagrodzenia i mo¿e byæ przyznany na okres
6 miesiêcy w ramach posiadanych rodków.
2. Dodatek motywacyjny dla dyrektorów placówek przyznaje Wójt w oparciu o regulamin uwzglêdniaj¹cy w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) osi¹gane efekty kszta³cenia polegaj¹ce na prowadzeniu
badañ kompetencji uczniów minimum raz w roku testami
zewnêtrznymi, dokonaniu analizy, wyci¹gniêciu wniosków
do dalszej pracy,
2) tworzenie wiêzi ze spo³ecznoci¹ lokaln¹ i innymi szko³ami
poprzez:
a) organizowanie i udzia³ w imprezach organizowanych
przez inne szko³y i instytucje,

c) wyra¿aniu konstruktywnej krytyki,
d) opracowaniu dodatkowych (nieplanowanych) dokumentów i informacji zleconych przez organ prowadz¹cy,
9) wyró¿nianie siê szko³y w dzia³aniach innowacyjnych polegaj¹cych na:
a) opracowaniu i wdra¿aniu innowacji w obszarach pedagogicznych,
b) wprowadzaniu dzia³añ nowych dla danej placówki
(dydaktycznych, wychowawczych, organizacyjnych),
c) szukanie mo¿liwoci i nawi¹zywanie wspó³pracy
z instytucjami pozaszkolnymi,
10) przygotowanie szko³y do roku szkolnego,
11) kreowanie pozytywnego wizerunku szko³y poprzez:
a) uczestniczenie w konkursach o ró¿nym zasiêgu,

b) akcje na rzecz wsi,

b) udzia³ w zawodach sportowych,

c) wymiana dowiadczeñ,

c) organizowanie konkursów miedzy klasowych na terenie szko³y,
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d) promocjê szko³y,
3. Dodatek motywacyjny dla zastêpcy dyrektora i nauczycieli przyznaje dyrektor szko³y w oparciu o regulamin uwzglêdniaj¹cy w szczególnoci nastêpuj¹ce kryteria:
1) uzyskiwanie wyró¿niaj¹cych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych poprzez:
a) wprowadzenie ucznia do etapu wojewódzkiego
w konkursie przedmiotowym,
b) doprowadzenie ucznia /ów/ do sukcesów naukowych,
artystycznych, sportowych na szczeblu ponadgminnym,
c) organizowanie i udzielanie pomocy uczniom maj¹cym
trudnoci w nauce,
d) rozeznanie w sytuacji materialnej uczniów i w razie
potrzeby niesienie im pomocy,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem
lub zajêciem, a w szczególnoci:

4. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznawany nauczycielowi sta¿ycie, kontraktowemu, mianowanemu i dyplomowanemu.
5. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne, w przeliczeniu na jeden etat wynosi 25
z³.
6. Minimalna stawka dodatku motywacyjnego nie mo¿e
byæ ni¿sza ni¿ 50 z³ i wy¿sza od 100 z³.
7. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
8 O przyznaniu dodatku motywacyjnego pracodawca
powiadamia pracownika na pimie.
9. Wysokoæ dodatku motywacyjnego uwzglêdniaj¹c poziom spe³nienia warunków, o których mowa w §5 pkt 2 i 3
ustala:
1) dla nauczyciela - dyrektor szko³y,
2) dla dyrektora - Wójt Gminy Lipka.

a) systematyczne i efektywne przygotowanie siê do przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych, udzia³ w konferencjach przedmiotowych, kursach doskonalenia zawodowego,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej
w tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
g) przestrzeganie dyscypliny pracy;
3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela,
a w szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) prowadzenie zajêæ pozalekcyjnych,
c) praca w komisjach sprawdzaj¹cych testy wewn¹trzszkolne,
d) opiekowanie siê organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
e) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.

Dodatek funkcyjny

§6. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora placówki albo inne stanowisko
kierownicze przewidziane w statucie szko³y, przys³uguje dodatek funkcyjny w wysokoci poni¿ej okrelonej:
2. W przypadku zbiegu prawa do kilku dodatków funkcyjnych z ró¿nych tytu³ów nauczycielowi przys³uguje dodatek
funkcyjny za ka¿dy tytu³ odrêbnie.
ci:

3. Ustala siê poszczególne dodatki funkcyjne w wy-soko-

1) dyrektor przedszkola

400 z³,

2) dyrektor Zespo³u Szkó³ w £¹kiem

700 z³,

3) Dyrektor Zespo³u Szkó³ w Lipce

750 z³,

4) Zastêpca dyrektora Zespo³u Szkó³ w Lipce

400 z³.

5) Wychowawstwo klasy i oddzia³u przedszkolnego:
-

o liczbie uczniów do 15

25 z³,

-

o liczbie uczniów 16 - 23

45 z³,

-

o liczbie uczniów powy¿ej 23

50 z³,

6) opiekun sta¿u

50 z³.

4. Dodatek funkcyjny przys³uguje równie¿ nauczycielowi,
któremu powierzono obowi¹zki dyrektora w zastêpstwie.
W tych wypadkach prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca po up³ywie jednomiesiêcznego okresu pe³nienia tych obowi¹zków i ganie z pierwszym dniem miesi¹ca
nastêpuj¹cego po zaprzestaniu pe³nienia tych obowi¹zków.
5. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym
nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa klasy lub funkcji, a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o
pierwszego dnia miesi¹ca od tego dnia.
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6. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie urlopu dla
poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje
wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³
pe³nienia stanowiska, wychowawstwa lub sprawowania funkcji z innych powodów, a je¿eli zaprzestanie tego pe³nienia
nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.

Dodatek za warunki pracy

§6. 1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielom pracuj¹cym w trudnych i uci¹¿liwych warunkach.
2. Dodatek za pracê w warunkach trudnych wynosi 10%
wynagrodzenia zasadniczego. Za naukê w klasach do 10
uczniów zmniejsza siê dodatek o po³owê.
3. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych wynosi 5%
wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za warunki pracy przys³uguje za ka¿d¹ faktycznie przepracowan¹ w takich warunkach godzinê zajêæ.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
oraz za godziny doranych zastêpstw
§7. 1. Wynagrodzenie za godziny ponad wymiarowe
i godziny zastêpstw doranych przys³uguj¹ wy³¹cznie za
godziny wiadczonej pracy potwierdzone w dokumentacji
placówki. Godziny ponadwymiarowe przys³uguj¹ w dniach
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku z:
- wyjazdem dzieci na wycieczki lub imprezy,
- choroby dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹cej nie
d³u¿ej, ni¿ tydzieñ,
- Dnia Edukacji Narodowej.
2. Nauczyciel mo¿e realizowaæ godziny ponadwymiarowe zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach okrelonych w art. 35 Karty Nauczyciela.
3. Przez godzinê ponadwymiarow¹ rozumie siê przydzielon¹ nauczycielowi godzinê zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych powy¿ej tygodniowego
obowi¹zkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych.
4. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
nauczyciela ustala siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem
za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych.

5. Miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust. 3 ustala
siê mno¿¹c odpowiedni tygodniowy wymiar godzin, o których mowa w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela przez 4,16
z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób, ¿e czas
zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5 godziny
liczy siê za pe³n¹ godzinê.
6. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê w sposób okrelony w ust. 4 o ile w czasie
realizacji tego zastêpstwa realizowane by³y zajêcia zgodnie
z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela posiadaj¹cego wymagane kwalifikacje do prowadzenia
tych zajêæ.

Nagrody ze specjalnego funduszu nagród
§8. 1. Nauczyciele mog¹ otrzymaæ nagrody ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osi¹gniêcia dydaktyczno - wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.
2. W bud¿ecie Gminy Lipka tworzy siê specjalny fundusz
nagród dla nauczycieli w wysokoci 1% planowanego rocznego osobowego funduszu wynagrodzeñ, z przeznaczeniem na
nagrody organu prowadz¹cego i nagrody dyrektorów szkó³
z tym, ¿e:
1) 80% rodków funduszu nagród przeznacza siê na nagrody
dyrektorów szkó³,
2) 20% rodków funduszu nagród przeznacza siê na nagrody
Wójta Gminy Lipka.
3. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa
w ust. 2, pkt 1 okrelaj¹ regulaminy przyjmowane przez
dyrektorów szkó³ w uzgodnieniu z zak³adowymi organizacjami zwi¹zkowymi.
4. Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa
w ust. 2, pkt 2 okrela Regulamin Nagród Wójta Gminy Lipka.
5. Nagrody, o których mowa w §8 przyznawane s¹
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Dodatek mieszkaniowy
§9. 1. Nauczycielowi posiadaj¹cemu kwalifikacje do zajmowanego stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ w szkole po³o¿onej na terenach wiejskich oraz
w miecie licz¹cym do 5 ty. mieszkañców, zgodnie z art. 54
ust. 3 Karty Nauczyciela, przys³uguje nauczycielski dodatek
mieszkaniowy w wysokoci uzale¿nionej od liczby cz³onków
rodziny, wyp³acany co miesi¹c w wysokoci:
1) 6% miesiêcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za
pracê pracowników, ustalonego w rozporz¹dzeniu Rady
Ministrów w sprawie wysokoci minimalnego wynagrodzenia za pracê, zwanego dalej minimalnym wynagrodzeniem - dla 1 osoby,
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2) po 2% na wspó³ma³¿onka oraz na ka¿de dziecko bêd¹ce
na jego utrzymaniu w okresie nauki, jednak nie d³u¿ej ni¿
do 25 roku ¿ycia.
2. Kwoty przypadaj¹cego dodatku zaokr¹gla siê do pe³nych z³otych w ten sposób, ¿e kwotê 0,49 z³ pomija siê,
a kwotê od co najmniej 0,50 z³ zaokr¹gla siê do pe³nego
z³otego.
3. Do osób, o których mowa w ust. 1 zalicza siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych: wspó³ma³¿onka
oraz dzieci, a tak¿e rodziców pozostaj¹cych na jego wy³¹cznym utrzymaniu.
4. Nauczycielowi i jego ma³¿onkowi, bêd¹cemu tak¿e
nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cemu, przys³uguje tylko
jeden dodatek w wysokoci okrelonej w ust. 1. Ma³¿onkowie
wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³
dodatek.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
2) pobierania zasi³ku z ubezpieczenia spo³ecznego,
3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by wojskowej zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony,
dodatek wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na
który umowa ta zosta³a zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrêbnych przepisach.
7. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê na
wniosek nauczyciela (dyrektora szko³y) lub na wspólny wniosek nauczycieli bêd¹cych wspó³ma³¿onkami, z uwzglêdnieniem ust 4.
8. Dodatek mieszkaniowy przyznaje:

5. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym z³o¿ono wniosek o jego przyznanie.
6. Dodatek mieszkaniowy przys³uguje nauczycielowi
w okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach:

1) nauczycielowi - dyrektor szko³y,
2) dyrektorowi - Wójt Gminy Lipka.
9. Zgodnie z art. 54 ust. 6 Karty Nauczyciela, w razie
zbiegu prawa do nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
z prawem do dodatku przys³uguj¹cym na podstawie
przepisów o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, nauczycielowi spe³niaj¹cemu wymagane warunki
przys³uguj¹ obydwa dodatki.

2448
UCHWA£A Nr XV/54/04 RADY GMINY LIPKA
z dnia 31 maja 2004 r.
o zmianie uchwa³y w sprawie Statutu Gminy Lipka

Na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102,
poz. 1055) Rada Gminy Lipka uchwala:
§1. W Uchwale Nr IX/30/03 Rady Gminy Lipka z dnia 16
padziernika 2003 r. w sprawie Statutu Gminy Lipka ust. 3
§126 otrzymuje brzmienie:

3. W Urzêdzie Gminy nie zatrudnia siê pracowników na
podstawie mianowania.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Lipka
() mgr Norbert Klimek
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2449
UCHWA£A Nr XIX/97/04 RADY GMINY BIA£OLIWIE
z dnia 03 czerwca 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad trybu umarzania i rozk³adania na raty nale¿noci pieniê¿nych
dla których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz, 594, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy w
Bia³oliwiu uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Uchwa³a okrela zasady i tryb umarzania i rozk³adania na raty nale¿noci pieniê¿nych w tym cywilno prawnych, zwanych dalej nale¿nociami stanowi¹cych dochody
w³asne Gminy Bia³oliwie, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa,
przypadaj¹cych od osób fizycznych osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej
zwanych dalej d³u¿nikami.
2. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o nale¿nociach- rozumie siê przez to zaleg³oæ nale¿noci pieniê¿nej
o której mowa w ust. 1, przypadaj¹ca od jednego d³u¿nika
wraz z nale¿nymi odsetkami i kosztami dochodzenia nale¿noci.
§2. 1. Nale¿noci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³oci lub czêci, w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci
je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:
1) w wyniku postêpowania egzekucyjnego lub na podstawie
innych okolicznoci stwierdzono, i¿ d³u¿nik nie posiada
maj¹tku, z którego mo¿na dochodziæ nale¿noci,
2) w wyniku egzekucji z maj¹tku d³u¿nika bêd¹cego osob¹
fizyczn¹, d³u¿nik lub osoby pozostaj¹ce na jego utrzymaniu zosta³y pozbawione niezbêdnych rodków utrzymania,
3) d³u¿nik - osoba fizyczna zmar³ nie pozostawiaj¹c ¿adnego
maj¹tku lub pozostawi³ ruchomoci nie podlegaj¹ce egzekucji na podstawie odrêbnych przepisów albo przedmioty
codziennego u¿ytku,
4) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykrelony z w³aciwego
rejestru przy jednoczesnym braku maj¹tku, z którego
mo¿na by egzekwowaæ nale¿noæ, a odpowiedzialnoæ
z tytu³u nale¿noci nie przechodzi z mocy prawa na osobê
trzeci¹,
5) nie mo¿na ustaliæ osoby d³u¿nika,

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej nale¿noci.
2. Umorzenie nale¿noci w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego zobowi¹zane s¹ inne osoby, mo¿e nast¹piæ
tylko wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.
3. Zaleg³oæ mo¿e byæ umorzona na wniosek d³u¿nika lub
z inicjatywy wierzyciela.
§3. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi organ uprawniony do umarzania
nale¿noci, na wniosek d³u¿nika, mo¿e roz³o¿yæ p³atnoæ
ca³oci lub czêci nale¿noci na raty, bior¹c pod uwagê
mo¿liwoci p³atnicze d³u¿nika.
2. Od nale¿noci któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê
odsetek za zw³okê za okres od dnia rozstrzygniêcia do up³ywu
terminów zap³aty okrelonych przez organ uprawniony do
podejmowania rozstrzygniêæ.
3. Je¿eli d³u¿nik nie uici w terminie albo w pe³nej
wysokoci rat nale¿noci, powsta³a do sp³aty nale¿noæ staje
siê natychmiast wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za
zw³okê w tym równie¿ z odsetkami o których mowa w ust. 2.
§4. 1. Umorzenie nale¿noci g³ównej skutkuje umorzeniem odsetek za zw³okê. Je¿eli umorzenie dotyczy czêci
nale¿noci g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿noci podlegaj¹ umorzeniu odsetki.
2. Umorzenie czêci nale¿noci mo¿e nast¹piæ po uregulowaniu pozosta³ej kwoty.
§5. Organem w³aciwym do umarzania i rozk³adania na
raty wierzytelnoci z tytu³u nale¿noci jest Wójt Gminy Bia³oliwie.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bia³oliwie.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie czternastu dni
od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Rutkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

— 11993 —

Poz. 2450

2450
UCHWA£A Nr XIX/98/04 RADY GMINY BIA£OLIWIE
z dnia 03 czerwca 2004 r.
w sprawie umarzania nale¿noci z tytu³u czynszów najmu i odsetek za zw³okê oraz innych op³at zwi¹zanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych w gminnych zasobach mieszkaniowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy w
Bia³oliwiu uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Dla u³atwienia sp³aty zad³u¿enia z tytu³u czynszu
najmu i innych op³at zwi¹zanych z u¿ywaniem lokali mieszkalnych, ustala siê nastêpuj¹ce zasady umarzania w/w nale¿noci:
1) Wierzytelnoæ z tytu³u odsetek mo¿e zostaæ umorzona
w ca³oci je¿eli lokator spe³nia nastêpuj¹ce warunki:
a) z³o¿y wniosek o zawieszenie naliczania odsetek i ich
umorzenie,
b) w ci¹gu 12 miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku sp³aci
nale¿noæ g³ówn¹,
c) terminowo i regularnie przez okres nastêpnych
12 miesiêcy uiszcza³ bêdzie bie¿¹ce nale¿noci,
2) Wierzytelnoæ z tytu³u nale¿noci g³ównej i odsetek za
zw³okê mo¿e zostaæ umorzona w 50% tej nale¿noci
istniej¹cej w dniu z³o¿enia wniosku je¿eli lokator:
a) z³o¿y wniosek o zawieszenie naliczania odsetek
i umorzenie nale¿noci w w/w wysokoci,

b) w ci¹gu 6 miesiêcy sp³aci pozosta³e 50% zad³u¿enia
nale¿noci g³ównej wraz z odsetkami za zw³okê,
c) terminowo i regularnie przez okres nastêpnych
12 miesiêcy uiszcza³ bêdzie nale¿noci bie¿¹ce.
2. Uprawnienie o którym mowa w pkt 1 i pkt 2 przys³uguje d³u¿nikom zalegaj¹cym z nale¿nociami z w/w tytu³ów
przez okres co najmniej dwóch miesiêcy, których zaleg³oæ
powsta³a przed dniem 01 maja 2004 r. i których ³¹czna
zaleg³oæ jest wy¿sza ni¿ 100 z³otych.
3. Wierzytelnoæ zostanie umorzona w drodze jednostronnego owiadczenia Wójta Gminy, po spe³nieniu przez
d³u¿nika warunków wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y.
4. W razie niespe³nienia warunków okrelonych w pkt. 1
i 2 wierzytelnoæ staje siê natychmiast wymagalna wraz z
odsetkami za zw³okê w tym równie¿ z odsetkami nie naliczonymi w okresie zawieszenia.
§2. Wnioski nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy w okresie 6ciu miesiêcy od dnia wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bia³oliwie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Rutkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2451

— 11994 —

2451
UCHWA£A Nr XIX/99/04 RADY GMINY BIA£OLIWIE
z dnia 03 czerwca 2004 r.
w sprawie umorzenia odsetek od zaleg³oci w nale¿nociach pieniê¿nych
z tytu³u op³at za wodê i cieki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r., Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568) art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. nr
15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851 i z 2004 r. Nr 19, poz. 177) Rada Gminy
Bia³oliwie uchwala co nastêpuje:

§3. Zawarcie porozumienia w sprawie sp³aty zaleg³ych
nale¿noci oraz wywi¹zywanie siê d³u¿nika z jego postanowieñ stanowi podstawê do wydania zawiadczenia
o op³acaniu na bie¿¹co nale¿noci, stanowi¹cego podstawê
uzyskania dodatku mieszkaniowego.

§1. Okrela siê szczegó³owe zasady i tryb umarzania
odsetek od zaleg³oci w nale¿nociach pieniê¿nych z tytu³u
op³aty za wodê i cieki pobieranych przez Urz¹d Gminy w
Bia³oliwiu.

§5. Wierzytelnoæ z tytu³u odsetek od nale¿noci o których mowa w §1 zostanie umorzona w drodze jednos-tronnego owiadczenia Wójta Gminy, po dokonaniu przez d³u¿nika
sp³aty nale¿noci g³ównej

§2. Wierzytelnoæ z tytu³u odsetek za opónienie w zap³acie nale¿noci wymienionych w §1 mo¿e zostaæ umorzona,
je¿eli d³u¿nik spe³ni ³¹cznie nastêpuj¹ce warunki:

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bia³o³iwie.

1. Do dnia 31 sierpnia 2004 r. zawrze z wierzycielem porozumienie w sprawie sp³aty nale¿noci g³ównych powsta³ych do 30 maja 2004 r.
2. Nale¿noæ g³ówn¹ ureguluje w okresach sp³aty, nie póniej jednak ni¿ do 31 marca 2005 r.
3. Od dnia zawarcia porozumienia do dnia zakoñczenia sp³aty zad³u¿enia, op³aty o których mowa w §1 regulowane
bêd¹ na bie¿¹co.

§4. W razie nie wywi¹zania siê d³u¿nika z porozumienia
lub wypowiedzenia przez d³u¿nika umowy na dostarczanie
wody i odprowadzanie cieków, ca³a nale¿noæ g³ówna wraz
z odsetkami staje siê natychmiast wymagalna.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Rutkowski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2452, 2453

— 11995 —

2452
UCHWA£A Nr XIX/100/04 RADY GMINY BIA£OLIWIE
z dnia 03 czerwca 2004 r.
w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych z op³aty od wniosku
o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717 i Nr 162, poz. 1568) i art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U.
z 1999 r. Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958, Nr 114,
poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102,
poz. 1115, Nr 147, poz. 1643, 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 217, poz.
2125) Rada Gminy Bia³oliwie uchwala, co nastêpuje:

z³o¿eniem wniosku by³y zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Powiatowym Urzêdzie Pracy w Pile Filia w Wyrzysku.
2. Zwolnienie z op³aty od wniosku o wpis obowi¹zuje do
31 grudnia 2005 r.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bia³oliwie.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. 1. Zwalnia siê z op³aty od wniosku o wpis do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej osoby, które bezporednio przed

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Krzysztof Rutkowski

2453
UCHWA£A Nr XX/283/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 15 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego: Nr X/137/2003 z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie do zwolnieñ od podatku od nieruchomoci dla przedsiêbiorców na terenie miasta
Ostrowa Wielkopolskiego zmienionej uchwa³¹ Nr XII/163/2003 z dnia 28 padziernika 2003 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr X/137/2003 z dnia 29 lipca 2003 r.
w sprawie do zwolnieñ od podatku od nieruchomoci dla przedsiêbiorców na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami); art.7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2002 r. Nr
9 poz. 84 ze zmianami) Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwala, co nastêpuje:
§1. W §2 w pkt 2 uchwa³y Nr X/137/2003 z dnia 29 lipca
2003 r. dodaæ po wyrazie gospodarcz¹ nastêpuj¹ce s³owa:
na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia jej og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2454, 2455

— 11996 —

2454
UCHWA£A Nr XIV/86/72004 r. RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/172/98 Rady Gminy Granowo z dnia 16 czerwca 1998 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Granowo

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (Dz.U. Nr 132,
poz. 622) Rada Gminy Granowo uchwala co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y Nr XXVII/172/98 Rady
Gminy Granowo z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie
Gminy Granowo wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

nych na terenie wsi w wyznaczonych miejscach lub bezporednio na wysypisko,
2. w punkcie V skrela siê tiret czwarte.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika 2004 r.

1. w punkcie II w tiret trzecim skrela siê zapis usuwanie ich
w innym zakresie do kontenerów zbiorczych, rozmieszczo-

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak

2455
UCHWA£A Nr XIV/91/2004 r. RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych

Na podstawie art. 40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. nr 71, poz. 838
- jednolity tekst z pón. zm.) Rada Gminy Granowo uchwala
co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawki op³at dla dróg gminnych za zajêcie
pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, zgodnie
z za³¹cznikiem do niniejszej uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2455

— 11997 —

Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XIV/91/2004 r.
Rady Gminy Granowo
z dnia 22 czerwca 2004 r.

STAWKI OP£AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY GRANOWO
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2456

— 11998 —

2456
UCHWA£A Nr XIV/92/2004 r. RADY GMINY GRANOWO
z dnia 22 czerwca 2004 r.
w sprawie zmiany Uchwa³y nr XVI/137/2000 r. Rady Gminy Granowo z dnia 20.09.2000 r.
w sprawie okrelenia zasad udzielania i rozmiaru zni¿ek tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin
zajêæ dla dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pe³ni¹cych inne stanowiska kierownicze
w szko³ach i przedszkolach, których organem prowadz¹cym jest gmina Granowo
oraz ustalenia obowi¹zkowego wymiaru godzin zajêæ dla nauczycieli nie wymienionych
w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

Na podstawie art. 30 ust. 6 Ustawy z dnia 26.01.1982 r.
Karta Nauczyciela (tj. z 1997 r. Dz.U. Nr 56 poz. 357 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:

muje brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

§1. W za³¹czniku nr 1 do uchwa³y Nr XVI/137/2000 Rady
Gminy Granowo z dnia 20.09.2000 r. wprowadza siê nastêpuj¹ca zmianê:

§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Tabela okrelaj¹ca zasady udzielania i rozmiar zni¿ek dla
dyrektorów, wicedyrektorów i nauczycieli pe³ni¹cych inne
stanowiska kierownicze w szko³ach i przedszkolach, których
organem prowadz¹cym jest Gmina Granowo w pkt 3 otrzy-

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y nr XIV/92/2004
Rady Gminy Granowo
z dnia 22 czerwca 2004 r.
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Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XX/29/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie okrelania zasad zwrotu wydatków za udzielone wiadczenia
z pomocy spo³ecznej przyznawane przez Gminê w zakresie zadañ w³asnych

Na podstawie art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr
99, poz. 1001) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela zasady zwrotu wydatków na nastêpuj¹ce, udzielone z pomocy spo³ecznej rodzaje wiadczeñ:
1) pomoc rzeczow¹,
2) zasi³ki celowe na ekonomiczne usamodzielnienie,
3) zasi³ki okresowe,

§3. Kierownik Orodka Pomocy Spo³eczne w decyzji
o przyznaniu wiadczenia okrela wysokoæ odp³atnoci, któr¹
ponosi osoba ubiegaj¹ca siê.
§4. 1. Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej orzeka
o terminie zwrotu wydatków za wiadczenie.
2. W uzasadnionych przypadkach Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e orzec o roz³o¿eniu na raty nale¿noci
z tytu³u zwrotu wydatków za wiadczenia.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.

4) zasi³ki celowe,
5) na pokrycie kosztów pogrzebu.
§2. 1. Wydatki na wiadczenia, okrelone w §1 podlegaj¹
zwrotowi w ca³oci lub czêci na zasadach okrelonych w
za³¹czniku Nr 1 do uchwa³y.
2. Wydatki na wiadczenia polegaj¹ce na wy¿ywieniu w
Klubie Seniora podlegaj¹ zwrotowi w ca³oci lub czêci na
zasadach okrelonych w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y.
3. Kwoty okrelone w za³¹czniku do uchwa³y podlegaj¹
weryfikacji na zasadach okrelonych w ustawie o pomocy
spo³ecznej.

§6. Traci moc uchwa³a nr XXVI/141/96 Rady Miejskiej
w Kêpnie z dnia 14 listopada 1996 r. w sprawie okrelania
zasad zwrotu wydatków za udzielone wiadczenia z pomocy
spo³ecznej przyznawane przez Gminê w zakresie zadañ w³asnych.
§7. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XX/129/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 24 czerwca 2004 r.

ZASADY ZWROTU WYDATKÓW ZA UDZIELONE WIADCZENIA Z POMOCY SPO£ECZNEJ
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XX/129/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 24 czerwca 2004 r.

ZASADY ODP£ATNOCI ZA WY¯YWIENIE W KLUBIE SENIORA
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2458
UCHWA£A Nr XX/130/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÊPNIE
z dnia 24 czerwca 2004 r.
w sprawie zakresu us³ug opiekuñczych, szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci
za us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czêciowego
lub ca³kowitego zwolnienia od op³at oraz trybu ich pobierania

Na podstawie art. 50 ust. 6 oraz art. 96 ust. 4 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593 oraz Nr 99, poz. 1001) uchwala siê co nastêpuje:
§1. Us³ugi opiekuñcze, wiadczone przez Gminê Kêpno
obejmuj¹:
1) opiekê nad chorym w domu,
2) pomoc s¹siedzk¹.
§2. 1. Opieka nad chorym w domu wiadczona jest
w zakresie:
1) zaspokajania codziennych potrzeb ¿yciowych, w szczególnoci poprzez:
a) utrzymanie czystoci w pomieszczeniach osoby zamieszkuj¹cej samotnie,
b) zakup artyku³ów spo¿ywczych i innych potrzebnych w
gospodarstwie domowym,
c) pomoc przy spo¿ywaniu posi³ków,
d) pranie bielizny osobistej i pocielowej,

e) przygotowanie posi³ków z uwzglêdnieniem diety dla
danej osoby,
f) dostarczenie opa³u i ogrzewanie pomieszczeñ,
2) opieki higieniczno-sanitarnej, w szczególnoci poprzez:
a) mycie i k¹piel,
b) zmiany bielizny osobistej i pocielowej,
c) uk³adanie chorego w ³ó¿ku,
d) pomoc przy za³atwianiu potrzeb fizjologicznych,
e) zapobieganie powstawaniu odle¿yn i odparzeñ,
3) pielêgnacji zalecanej przez lekarza,
4) pomocy w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji osoby, w szczególnoci poprzez:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowañ,
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów s¹siedzkich,
c) stymulacji do korzystania z Dziennego Domu Pobytu
lub Klubu Seniora,

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2458

— 12001 —

d) organizowanie spacerów,

1) korzystanie z co najmniej dwóch form us³ug,

e) czytanie.

2) koniecznoæ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny w
jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej, placówce
wychowawczej lub rehabilitacyjnej,

2. Pomoc s¹siedzka wiadczona jest w zakresie:
1) zabezpieczenia podstawowych warunków higieniczno-sanitarnych,
2) zaspokajania codziennych potrzeb, w szczególnoci poprzez:
a) dokonywanie zakupów artyku³ów spo¿ywczych,
b) zapewnianie posi³ków,
c) pomoc przy spo¿ywaniu posi³ków,
d) przynoszenie opa³u i ogrzewanie pomieszczeñ,
3) zapewniania w razie potrzeby pomocy lekarskiej,
4) powiadomienia Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej
w wypadku pogorszenia siê stanu zdrowia chorego.
§3. 1. Osoby korzystaj¹ce z us³ug wiadczonych w miejscu zamieszkania ponosz¹ op³atê w zale¿noci od dochodu na
osobê w rodzinie - w wysokoci okrelonej w tabeli
- stanowi¹cej za³¹cznik do uchwa³y.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, u których dochód na
osobê w rodzinie jest ni¿szy od minimalnej kwoty okrelonej
w za³¹czniku do uchwa³y, nie ponosz¹ odp³atnoci za korzystanie z us³ug opiekuñczych.
§4. Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji
o przyznaniu wiadczenia w postaci us³ug opiekuñczych okrela wysokoæ odp³atnoci, któr¹ ponosi osoba ubiegaj¹ca siê.
§5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowi¹zanej do odp³atnoci za korzystanie
z us³ug opiekuñczych lub cz³onka jej rodziny Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej mo¿e czêciowo lub ca³kowicie zwolniæ z obowi¹zku ponoszenia op³at - w szczególnoci ze wzglêdu na:

3) du¿e w stosunku do dochodu i odp³atnoci wydatki zwi¹zane z zakupem leków lub opa³u.
§6. Kwoty okrelane w tabeli - stanowi¹ce za³¹cznik do
uchwa³y podlegaj¹ weryfikacji na zasadach okrelonych
w ustawie o pomocy spo³ecznej.
§7. 1. Osoba, której przyznano pomoc w postaci us³ug
opiekuñczych, op³atê ustalon¹ w drodze decyzji, o której
mowa w §4 uiszcza na rzecz Gminy Kêpno.
2. Ró¿nicê pomiêdzy kosztem us³ugi, a op³at¹ uiszczon¹
przez wiadczeniobiorcê pokrywa Orodek Pomocy Spo³ecznej z funduszu zadañ w³asnych.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Kêpno.
§9. Traci moc uchwala Nr XXV/136/96 Rady Miejskiej
z dnia 29 padziernika 1996 r. w sprawie zakresu us³ug
opiekuñczych, szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atnoci za us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czêciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at oraz trybu ich
pobierania.
§10. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr in¿. Andrzej Stachowiak
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Za³¹cznik
do uchwa³y nr XX/130/2004
Rady Miejskiej w Kêpnie
z dnia 24 czerwca 2004 r.
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2459
UCHWA£A Nr XIV/123/04 RADY MIEJSKIEJ W WITKOWIE
z dnia 25 czerwca 2004 r.
w sprawie zwolnieñ od op³at za zg³oszenie zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

Na podstawie art. 7a ust. 3 oraz 7b ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy
z dnia 19.11.1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr
101, poz. 1178 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 8 ustawy z dnia
14.11.2003 r. o zmianie ustawy - Prawo dzia³alnoci gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217 poz. 2125)
Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Zwalnia siê z op³aty za zg³oszenie zmiany wpisu do
ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w zakresie:
- oznaczenie numerem PESEL przedsiêbiorcy,
- okrelenie istniej¹cego w dniu wejcia w ¿ycie uchwa³y,
przedmiotu wykonywanej dzia³alnoci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD),

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1obowi¹zuje do
dnia 31.12.2004 r.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta w Witkowie.
§3. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia i ma zastosowanie do zmian wpisów w zakresie
wynikaj¹cym z niniejszej uchwa³y od dnia 01.01.2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
() Bogus³aw Mo³odecki
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UCHWA£A Nr IV/25/2004 RADY GMINY W CHODZIE¯Y
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Dz.U. z 2002 r.
Nr 62, poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz.U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806,
Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568, z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 7 ust.
2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, Nr 12 poz. 136, Dz.U.
z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr
41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz. 804,
Nr 113 poz. 984, Nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz.
721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124,) Rada Gminy w
Chodzie¿y uchwala co nastêpuje:

§1. Do kategorii dróg gminnych gminy Chodzie¿ zalicza
siê drogi wyszczególnione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykaz dróg gminnych, o których mowa w §1 zaopiniowany zosta³ pozytywnie przez Zarz¹d Powiatu w Chodzie¿y.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chodzie¿.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Iwona Górska

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr IV/25/2004
Rady Gminy w Chodzie¿y
z dnia 28 czerwca 2004 r.

WYKAZ DZIA£EK WCHODZ¥CYCH W SK£AD DRÓG GMINNYCH W N/W OBRÊBACH
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UCHWA£A Nr IV/26/04 RADY GMINY W CHODZIE¯Y
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art.
40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, Nr 12
poz. 136; z 2001 r. Nr 125, poz. 1371; z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz.
804, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1862 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz.
2124) Rada Gminy w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela stawki op³at pobieranych przez Urz¹d
Gminy Chodzie¿ za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych,
na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem,
utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci
w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1 -3.
§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni dróg gminnych,
w celu o którym mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala siê nastêpuj¹ce
stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) chodników, cie¿ek rowerowych, placów, zatok autobusowych, parkingów
1,00 z³,
2) jezdni do 20% szerokoci

2,00 z³,

3) jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci

4,00 z³,

4) jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
6,00 z³.
2. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych w
pkt 1 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2 pasa
drogowego w wysokoci 0,50 z³.

3. Zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.
§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, w celu o którym mowa
w §1 pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtej przez rzut
poziomy umieszczanego urz¹dzenia:
1) poza obszarem zabudowanym

12,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym

24,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim

180,00 z³,

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych kanalizacyjnych stawki w wysokoci 50% okrelonych w pkt 1, 2 i 3.
2. Roczne stawki op³at w wysokoci okrelonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w
pasie drogowym. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ
rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.
§4. Za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego, w celu
o którym mowa w §1 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at
za 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajêtej przez rzut poziomy obiektu handlowego, us³ugowego
0,50 z³,
2) pasa drogowego zajêtej przez rzut poziomy innych obiektów
0,10 z³,
3) pasa drogowego zajêtej na wydzielone miejsca parkingowe (koperty)
0,20 z³,
4) reklamy

1,00 z³

§5. Za zajêcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej
ni¿ 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego, urz¹dzenia lub reklamy mniejszej ni¿ 1 m2 stosuje siê stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() Iwona Górska
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UCHWA£A Nr XXIII/147/2004 RADY GMINY KOMORNIKI
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowoci Komorniki

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jt. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zmianami ) Rada Gminy Komorniki uchwala, co
nastêpuje:

§3. Integraln¹ czêæ uchwa³y stanowi: Plan sytuacyjny
po³o¿enia w/w ulicy w Komornikach - za³.1

§1. Nowo utworzonej ulicy na terenie miejscowoci Komorniki nadaje siê nazwê: ul. Platynowa - nr 1 na planie
w za³.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podlega og³oszeniu w Urzêdzie Gminy
w Komornikach i na tablicach og³oszeñ w Komornikach.

§2. Nazwa ulicy, o której mowa w §1 podlegaj¹ naniesieniu na mapy: ewidencyjn¹ i zasadnicz¹ oraz wpisaniu do
ewidencji nazw ulic i placów prowadzonej przez Urz¹d Gminy
w Komornikach.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Komorniki.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() mgr Kazimierz Sowa
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2463
UCHWA£A Nr XVIII/122/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej zg³oszenia
zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym, tekst jednolity (tj. Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 159 ze zmianami) oraz art. 7a ust. 3
i w zwi¹zku z art. 8 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo
dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr 101 poz. 1178 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala co nastêpuje:
§1. Zwalnia siê od op³aty zg³oszenie dotycz¹ce zmiany
wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej do dnia
31 grudnia 2004 r. w zakresie:

a) okrelenia wy³¹cznie dotychczasowego przedmiotu wykonywanej dzia³alnoci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD),
b) uzupe³nienia wpisu o numer PESEL.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostroróg.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej wiadomoci.

Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Greczka

2464
UCHWA£A Nr XVIII/123/2004 RADY MIEJSKIEJ W OSTROROGU
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg
Nr 19/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. dotycz¹cego wprowadzenia zakazu podlewania ogródków

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 ze zmianami) Rada Miejska w Ostrorogu uchwala co
nastêpuje:
§1. Zatwierdza siê treæ Zarz¹dzenia Burmistrza Miasta
i Gminy Ostroróg Nr 19/04 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie
wprowadzenia zakazu podlewania ogródków stanowi¹cego
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Miejskiej w Ostrorogu.
§3. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i podaniu do publicznej
wiadomoci.

Przewodnicz¹cy Rady
() Andrzej Greczka
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ZARZ¥DZENIE NR 19/04 BURMISTRZA MIASTA I GMINY W OSTROROGU
z dnia 4 czerwca 2004 r.
w sprawie wprowadzenia zakazu podlewania ogródków
Na podstawie art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591) Burmistrz Miasta i Gminy w Ostrorogu zarz¹dza co
nastêpuje:
§1. Wprowadzam zakaz podlewania ogródków w godzinach od 6°° do 21°° dla mieszkañców korzystaj¹cych
z wodoci¹gu gminnego.

§3. Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Prezesowi Zak³adu Gospodarki Komunalnej Wodoci¹gów i Kanalizacji Sp.
z o.o. w Ostrorogu.
§4. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem og³oszenia
i obowi¹zuje do czasu odwo³ania.

Burmistrz
() mgr Janusz £awniczak

§2. W stosunku do osób nie stosuj¹cych siê do niniejszego zarz¹dzenia kierowane bêd¹ wnioski o ukaranie.

2465
UCHWA£A Nr XVII/129/2004 RADY MIEJSKIEJ W UJCIU
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³aty za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych,
na terenie gminy i miasta Ujcie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.
1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, oraz
art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 86 poz. 958,
Dz.U. z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, Dz.U. z 2002 r. Nr 25 poz.
253, Nr 41 poz. 365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Nr 89 poz.
804, Nr 113 poz. 984 Nr 216 poz. 1826, Dz.U. z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 80 poz. 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124).
§1. Uchwa³a okrela stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy i miasta Ujcie, na
cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
1. Prowadzenia robót w pasie drogowym,
2. Umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4. Zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci
w celach innych ni¿ wymienione w ust. 1- 3.
§2. 1. Za zajêcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg gminnych, o którym mowa w §1 ust. 1 i 4 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci

- 1,00 z³,

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci
- 2,00 z³,
3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
6,00 z³.
2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych.
3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1
- 0,80 z³.
m2 pasa drogowego w wysokoci
4. Zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.
§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1
ust. 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2
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1) pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu handlowego
lub us³ugowego:

- 6.00 z³,

-

poza terenem zabudowanym

- 0,50 z³,

- 15,00 z³,

-

w terenie zabudowanym

- 0,50 z³,

- 100,00 z³,

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyjnych stosuje siê stawki w wysokoci 50% okrelonych
w pkt 1, 2 i 3.
2. Roczne stawki op³at w wysokoci okrelonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.
3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
(wliczaj¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym.
§4. 1. Za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym
mowa w §1 ust. 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za
1 m2 powierzchni:

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiektów
- 0,50 z³,
3) pasa drogowego zajêtego na wydzielone miejsce parkingowe (koperty)
- 0,25 z³/1 m2/dobê,
4) pasa drogowego zajêtego na tymczasowe stoisko handlowe
- 2,00 z³/1 m2/dobê.
2. Za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala siê stawkê op³aty w wysokoci:
1) za 1 m2 powierzchni reklamy

- 0,50 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Ujcia.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Ujciu
() in¿. Jerzy Koma

2466
UCHWA£A Nr XX/108/2004 Rady Gminy w Kulinie
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie planu sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz okrelenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329
i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943;
z 1998 r. Nr 117, poz.759 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12,
poz. 136, nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104,
Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 11, poz. 1194
i nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984,
Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65,
Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304) oraz art. 18 ust. 2 pkt
15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 213, poz.
1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) po uzyskaniu

pozytywnej opinii Wielkopolskiego Kuratora Owiaty w Poznaniu Rada Gminy w Kulinie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê z dniem 1 wrzenia 2004r. na terenie Gminy
Kulin plan sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz granice ich obwodów:
I. Zespó³ Szko³a Podstawowa - Przedszkole w Michorzewie.
W sk³ad zespo³u wchodzi:
1. Szko³a Podstawowa im. Emilii Sczanieckiej w Michorzewie Stopieñ organizacyjny klasy I - VI. Uczêszczaæ
do niej bêd¹ dzieci z miejscowoci: Michorzewo,
Michorzewko, Turkowo, Trzcianka
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II. Zespó³ Szko³a Podstawowa - Przedszkole w W¹sowie

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kulin.

W sk³ad Zespo³u wchodzi:

Stopieñ organizacyjny: klasy I - VI.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXV/139/2001 Rady Gminy
w Kulinie z dnia 23 marca 2001 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkó³ podstawowych oraz okrelenia granic
ich obwodów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2001 r. Nr 42, poz. 722).

Uczêszczaæ bêd¹ do niej dzieci z miejscowoci: W¹sowo, Chraplewo, D¹browa, D¹browa Nowa, G³uponie,
Kulin

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ od 1 wrzenia 2004 r.

1. Szko³a Podstawowa im. gen. Stanis³awa Taczaka
w W¹sowie

III. Szko³a Podstawowa w liwnie
Stopieñ organizacyjny: klasy I - VI.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Kulinie
() in¿. Adam Czepek

Uczêszczaæ do niej bêd¹ dzieci z miejscowoci: liwno
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UCHWA£A Nr XVII/150/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami), art.
7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9 poz.
84 z póniejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z art. 5 ust. 1
i 2, art. 37 ust. 1 i 5 oraz art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia
2004 r. o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy
publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) Rada Miejska
Ostrzeszów uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Maj¹c na celu zmniejszenie bezrobocia poprzez
rozwój przedsiêbiorczoci ustala siê nastêpuj¹ce zwolnienia
z podatku od nieruchomoci w celu tworzenia nowych sta³ych
miejsc pracy na terenie miasta i gminy Ostrzeszów.
2. Zwalnia siê z podatku od nieruchomoci nowo pobudowane lub nabyte budynki, budowle oraz grunty wykorzystywane do prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej:
a) na okres 2 lat w przypadku utworzenia minimum
5 miejsc pracy,
b) na okres 3 lat w przypadku utworzenia minimum
10 miejsc pracy,
c) na okres 4 lat w przypadku utworzenia minimum
20 miejsc pracy,

d) na okres 5 lat w przypadku utworzenia minimum
50 miejsc pracy.
W przypadku rozbudowy istniej¹cego zak³adu zwolnienie
dotyczy wy³¹cznie nowej czêci zak³adu w której utworzono
miejsca pracy.
3. Zwalnia siê czêciowo z podatku od nieruchomoci
budynki, budowle i grunty przeznaczone do prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej, pod warunkiem wykorzystywania
ich do tej dzia³alnoci o kwotê bêd¹c¹ iloczynem kwoty 1.000
z³ i iloci utworzonych miejsc pracy na okres minimum 1 roku.
£¹czne zwolnienie podatku nie mo¿e przekroczyæ nale¿nej
kwoty podatku od nieruchomoci za 1 rok podatkowy.
§2. Zwolnieñ uzyskanych na podstawie §1 ust. 2 i ust. 3
nie sumuje siê.
§3. Zwolnienia te s¹ udzielane dla gruntów, budynków
i budowli zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej stanowi¹cych w³asnoæ podatnika zwanego dalej przedsiêbiorc¹.
§4. Ilekroæ w uchwale jest mowa o utworzonym miejscu
pracy nale¿y przez to rozumieæ nowe, sta³e miejsce pracy dla
osoby bezrobotnej zameldowanej na pobyt sta³y lub czasowy
na terenie gminy Ostrzeszów. Warunek utworzenia miejsca
pracy jest spe³niony je¿eli nast¹pi³ wzrost zatrudnienia
w stosunku do redniego poziomu zatrudnienia w okresie 6
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miesiêcy przed z³o¿eniem wniosku, przy czym uwzglêdnia siê
wy³¹cznie pracowników zatrudnionych w pe³nym wymiarze
czasu pracy.
§5. 1. Wzrost zatrudnienia musi byæ zachowany przez
ca³y okres zwolnienia z podatku.
2. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy z pomocy, który zmniejszy
stan zatrudnienia w okresie obowi¹zywania zwolnieñ okrelonych w §1 ust. 2 i ust. 3 zobowi¹zany jest zwróciæ niezap³acon¹ kwotê podatku z odsetkami. W przypadku zwolnienia
tylko czêci osób kwota zwracana jest proporcjonalna do
iloci zwolnionych osób.
§6. Uchwa³a nie dotyczy przedsiêbiorców, którzy prowadzili dzia³alnoæ na terenie miasta i gminy Ostrzeszów
i utworzyli miejsca pracy w wyniku przekszta³ceñ, likwidacji,
zmiany nazwy lub w³aciciela firmy w okresie 1 roku przed
z³o¿eniem wniosku o zwolnienie, a tak¿e zalegaj¹cych
z zap³at¹ zobowi¹zañ wobec bud¿etu gminy.
§7. Zwolnienie podatkowe przyznawane na podstawie
niniejszej uchwa³y jest pomoc¹ publiczn¹ de minimis
w rozumieniu ustawy o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych pomocy publicznej, spe³niaj¹c¹ poni¿sze warunki:
1. Uprawniony do korzystania ze zwolnienia z podatku od
nieruchomoci, mo¿e otrzymaæ pomoc, je¿eli wartoæ tej
pomocy brutto ³¹cznie z wartoci¹ innej pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech kolejnych lat
poprzedzaj¹cych dzieñ uzyskania planowanej pomocy, nie
przekracza kwoty stanowi¹cej równowartoæ 100.000 euro.
2. Do wartoci udzielonej pomocy nie wlicza siê:
a) pomocy publicznej udzielonej w ramach programu
pomocowego, pomocy indywidualnej oraz pomocy
indywidualnej na restrukturyzacjê zatwierdzonych przez
Komisjê Europejsk¹,
b) pomocy publicznej udzielonej w ramach wy³¹czeñ
grupowych.
3. Pomocy tej nie mo¿e otrzymaæ przedsiêbiorca zajmuj¹cy
siê dzia³alnoci¹ handlow¹, transportow¹ oraz w zakresie
dzia³alnoci zwi¹zanej z produkcj¹, przetwarzaniem
i wprowadzaniem do obrotu produktów wymienionych w
Za³¹czniku I do Traktatu ustanawiaj¹cego Wspólnotê Europejsk¹.

4. Podstaw¹ zakwalifikowania przyznanego zwolnienia
z podatku od nieruchomoci jako pomocy publicznej de
minimis jest zawiadczenie wydane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§8. 1. Przedsiêbiorcy, którym przys³uguje zwolnienie
przedmiotowe okrelone w §1 ust. 2 lub ust. 3 winni przed³o¿yæ wraz z informacj¹ lub deklaracj¹ podatkow¹ nastêpuj¹ce
dokumenty:
a) informacjê dotycz¹c¹ uzyskanej pomocy publicznej
w ci¹gu ostatnich trzech lat wraz z kserokopiami zawiadczeñ o pomocy de minimis,
b) kserokopie druków ZUS DRA,
c) kserokopie zawiadczeñ z Powiatowego Urzêdu pracy
w Ostrzeszowie o wykreleniu z rejestru osób bezrobotnych i zatrudnionych na utworzonych miejscach pracy,
d) kserokopie umów o pracê osób wymienionych w punkcie
c).
2. Przedsiêbiorca korzystaj¹cy ze zwolnienia przedmiotowego jest zobowi¹zany dostarczaæ co kwarta³ do
Wydzia³u Finansowego UMiG w Ostrzeszowie dokumenty
okrelone w §8 ust. 1 b) i wykaz aktualnie zatrudnionych osób,
o których mówi siê w §8 ust. 1 c) i d).
3. W przypadku w¹tpliwoci organ podatkowy mo¿e wezwaæ przedsiêbiorcê w celu z³o¿enia wyjanieñ lub mo¿e
przeprowadziæ kontrolê.
§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Ostrzeszów.
§10. Traci moc obowi¹zuj¹c¹ Uchwa³a Rady Miejskiej
w Ostrzeszowie Nr VII/73/2003 z dnia 12 czerwca 2003 r.
w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomoci.
§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Edward Skrzypek
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2468
UCHWA£A Nr XIX/104/2004 RADY MIEJSKIEJ W CZERNIEJEWIE
z dnia 30 czerwca 2004 r.
ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych
dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Czerniejewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr
162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 40 ust. 8
i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
jednolity tekst (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 i Nr 86 poz. 958,
z 2001 r. Nr 125 poz. 1371, z 2002 r. Nr 25 poz. 253, Nr 41 poz.
365, Nr 62 poz. 554, Nr 74 poz. 676, Dz.U. Nr 12 poz. 136, Nr
89 poz. 804, Nr 113 poz. 984 i Nr 216 poz. 1826 oraz z 2003
r. Nr 80 poz. 717 i 721, Nr 200 poz. 1953, Nr 217 poz. 2124)
Rada Miejska w Czerniejewie uchwala, co nastêpuje:
§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹ remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie
1 m2 powierzchni drogi:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci

- 0,80 z³

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie
- 1,50 z³
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 2,40 z³
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych i ci¹gach pieszych oraz na pozosta³ych elementach
pasa drogowego (rowy, pasy zielem) za zajêcie 1 m 2
- 0,80 z³
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczania obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego:

a) poza terenem zabudowanym

- 0,50 z³,

b) w terenie zabudowanym

- 0,60 z³,

2) za 1 m2 powierzchni reklamy

- 0,70 z³,

3) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów

- 0,25 z³.

§3. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczanie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa
drogowego przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) za obszarem zabudowanym

- 4,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym

- 8,00 z³.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach
innych ni¿ okrelone w §1 i 2:
1) za zajêcie 1 m2 powierzchni drogi:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci

- 0,80 z³,

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie
- 1,50 z³,
c) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 2,40 z³,
2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok
postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych oraz pozosta³ych elementów pasa drogowego (rowy, pasy zieleni)
- 0,80 z³.
§5. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego o którym mowa
w §1, 2 i 4 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy Czerniejewo.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Czerniejewie
() Jan Szalbierz

Dziennik Urzêdowy
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UCHWA£A Nr XV/133/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WLKP.
z dnia 30 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zm.): art. 40 ust. 3; ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838
z pon. zm.) Rada Miejska w Kominie Wlkp. uchwala co
nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê stawki op³at za 1 dzieñ zajêcia pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:

§2. 1. Ustala siê stawki op³at za umieszczenie w pasie
drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi
zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
a) w obszarze niezabudowanym

- 2,00 z³,

b) w obszarze zabudowanym

- 5,00 z³,

c) na obiektach mostowych

- 10,00 z³.

1) za przeprowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie
- 1,00 z³,
1 m2 powierzchni

2. Stawki okrelone w ust. 1 stosuje siê w roku,
w którym urz¹dzenia infrastruktury zosta³y umieszczone
w pasie drogowym.

2) za umieszczenie obiektów budowlanych niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego za 1 m2 rzutu poziomego obiektu
- 10,00 z³,

3. Op³at wymienionych w ust. 1 nie nalicza siê od umieszczonych w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej stanowi¹cych mienie komunalne Miasta i Gminy Komin
Wlkp.

3) za 1 m2 powierzchni reklamy

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.

- 0,50 z³,

4) za utrudnienia w ruchu:
a) zajêcie czêciowe jezdni powy¿ej 20%

- 4,00 z³,

b) zajêcie ca³kowite jezdni

- 8,00 z³.

2. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym umowa
w §1 ust. 1 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego
trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim
() mgr in¿. Justyn Zaradniak

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122
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2470
UCHWA£A Nr XXV/124/2004 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie wysokoci stawek za zajêcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838 z pón. zm.) Rada Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg gminnych:
1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie
1 m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
- 3,00 z³,
b) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci
w³¹cznie
- 5,00 z³,
c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 8,00 z³,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowero- 3,00 z³,
wych i ci¹gach pieszych, za zajêcie 1 m2
3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni), za zajêcie 1 m2
- 2,00 z³.
2. Dla dróg gruntowych stawki op³at dziennych, wskazane w ust. 1 pkt 1, ulegaj¹ obni¿eniu o 50%.
3. Zajêcie pasa drogowego przez okres do godziny
24 danego dnia jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego
przez 1 dzieñ.
§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut poziomy urz¹dzeñ:
1) na obiekcie in¿ynierskim

- 200 z³,

2) poza obiektami in¿ynierskimi:
a) gdy inwestorem i w³acicielem urz¹dzenia jest gmina
- 10,00 z³,
b) w pozosta³ych przypadkach

- 30,00 z³.

2. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ stawek op³at
obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym, w tym na drogowym
obiekcie in¿ynierskim.
3. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
1 miesi¹c jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 miesi¹c.
§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego
1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugowego
- 0,50 z³,
2) za 1 m2 powierzchni reklamy

- 2,00 z³.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczania reklam:
1) strefa I, obejmuj¹ca nastêpuj¹ce ulice: ¯abikowska, Sobieskiego, Kociuszki, Poniatowskiego, 11 Listopada, Wojska
Polskiego, Fabryczna i Powstañców Wielkopolskich
- op³ata wynosi 2 z³ za 1 m2 powierzchni reklamy,
2) strefa II, obejmuj¹ca pozosta³e ulice Miasta Lubonia
- op³ata wynosi 1,50 z³ za 1 m2 powierzchni reklamy,
3. Zajêcie pasa drogowego przez okres do godziny
24 danego dnia jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego
przez 1 dzieñ.
§4. Stawka op³aty dziennej za zajêcie 1 m2 pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ wymienione
w §1, §2 i §3 (koperty parkingowe, punkty handlowe nie
bêd¹ce obiektami budowlanymi itp.) wynosi 1,00 z³.
§5. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1, §2,
§3 oraz §4, o powierzchni mniejszej ni¿ 1 m2 pobiera siê op³atê
jak za 1 m2.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() dr Zdzis³aw Szafrañski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122

Poz. 2471, 2472

— 12018 —

2471
UCHWA£A Nr XXV/125/2004 RADY MIASTA LUBOÑ
z dnia 14 lipca 2004 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty za zmianê wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 7a w zw. z art. 7b ust 2 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. - Prawo dzia³alnoci
gospodarczej (Dz.U. Nr 1001, poz. 1178 z pón. zm.) Rada
Miasta Luboñ uchwala, co nastêpuje.
§1. Zwalnia siê od op³aty zg³oszenia dotycz¹ce zmiany
wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w zakresie

1) okrelenia wy³¹cznie dotychczasowego przedmiotu wykonywanej dzia³alnoci gospodarczej zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD),
2) uzupe³nienia wpisu o numer PESEL przedsiêbiorcy.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 31 grudnia 2004 r.

Przewodnicz¹cy Rady
() dr Zdzis³aw Szafrañski

2472
UCHWA£A Nr XX/123/04 RADY POWIATU W JAROCINIE
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie wysokoci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz.
1806 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 40 ust.
8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 i Nr 86, poz. 958, z 2001 r. Dz.U. Nr
125, poz. 1371, z 2002 r. Dz.U. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365,
Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz.
984 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2003 r. Dz.U. Nr 80, poz. 717
i 721, Nr 200, poz. 1953) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela stawki op³at pobieranych przez
Zarz¹d Dróg Powiatowych w Jarocinie za zajêcie pasa drogowego dróg powiatowych, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:
1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam
4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci
w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.
§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg powiatowych w celu, o którym mowa w §1 pkt 1 i 4
ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
1) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci

1,00 z³,

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci
2,00 z³,
3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
4,00 z³.
2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych, ci¹gów pieszych.
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3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
0,50 z³.
1 m2 pasa drogowego w wysokoci

§4. 1. Za ka¿dy dzieñ zajêcia pasa drogowego, o który
mowa w §1 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za
1 m2 powierzchni:

4. Zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego:

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1
pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2
powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczonego urz¹dzenia:
1) poza terenem zabudowanym

10,00 z³,

2) w terenie zabudowanym

20,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim

100,00 z³.

2. Roczne stawki op³at w wysokoci okrelonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.
3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
(wliczaj¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym.

-

poza terenem zabudowanym

0,50 z³,

-

w terenie zabudowanym

0,50 z³.

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiektów
0,50 z³.
2. Za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogowym reklamy ustala siê stawkê op³aty w wysokoci:
- za 1 m2 powierzchni reklamy

1,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Czes³aw Robakowski

2473
UCHWA£A Nr XX/124/04 RADY POWIATU W JAROCINIE
z dnia 28 czerwca 2004 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu Powiatu Jarociñskiego
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku
na inne zadania publiczne powiatu ni¿ okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania
oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 22 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688
i Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568
oraz z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 93, poz. 890 ) uchwala siê, co
nastêpuje:
§1. Powiat Jarociñski mo¿e zlecaæ podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym
w celu osi¹gniêcia zysku, zwanych dalej Podmiotami reali-

zacjê innych zadañ publicznych powiatu ni¿ okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie.
§2. Wysokoæ rodków finansowych na realizacjê zadañ
zleconych okrela rada powiatu w uchwale bud¿etowej.
§3. Zarz¹d powiatu, okrela i podaje do publicznej wiadomoci poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu, a tak¿e w siedzibie
organów powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie og³oszeñ:
1) zakres i rodzaj zadañ, które mog¹ byæ zlecane do realizacji
podmiotom, o których mowa w §1,
2) formê zlecania zadañ oraz wysokoæ rodków publicznych
na realizacjê poszczególnych rodzajów zadañ.
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§4. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji odbywa siê po
przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba ¿e przepisy odrêbne przewiduj¹ inny tryb zlecania.
2. W celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na
realizacjê zadañ zleconych przez powiat, zarz¹d powiatu powo³uje komisjê konkursow¹ oraz uchwala regulamin pracy
komisji konkursowej.
§5. 1. Podmioty, o których mowa w §1 mog¹ z w³asnej
inicjatywy z³o¿yæ ofertê realizacji zadañ publicznych.
2. Zarz¹d powiatu w przypadku, o którym mowa w ust.
1, w terminie nie przekraczaj¹cym 2 miesiêcy:
1) rozpatruje celowoæ realizacji okrelonego zadania publicznego przez podmioty, bior¹c pod uwagê stopieñ,
w jakim oferta odpowiada zakresowi zadañ publicznych
okrelonym w §3, daje gwarancjê realizacji zadañ zgodnie
ze standardami w³aciwymi dla danego zadania, rodki
dostêpne na realizacjê okrelonych zadañ, rodzaje okrelonych zadañ i korzyci wynikaj¹ce z realizacji zadania
publicznego przez podmioty oraz
2) informuje o podjêtej decyzji, a w przypadku stwierdzenia
celowoci realizacji okrelonego zadania publicznego informuje sk³adaj¹cego ofertê o trybie zlecenia zadania
publicznego, o którym mowa w §4 ust. 1.
§6. 1. Zarz¹d powiatu og³asza otwarty konkurs ofert co
najmniej z trzydziestodniowym wyprzedzeniem.
2. Og³oszenie otwartego konkursu ofert powinno zawieraæ informacje o:
1) zakresie i rodzaju zlecanego zadania,
2) formie zlecenia zadania oraz wysokoci rodków publicznych na realizacjê tego zadania,
3) zasadach przyznawania dotacji,
4) terminach i warunkach realizacji zadania,
5) terminie sk³adania ofert,
6) terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.
3. Og³oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza siê,
w zale¿noci od rodzaju zadania w prasie, Biuletynie Informacji Publicznej, a tak¿e w siedzibie organów powiatu
w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie og³oszeñ. Og³oszenie mo¿e tak¿e nast¹piæ w inny sposób zapewniaj¹cy
dostêp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególnoci poprzez wykorzystanie sieci teleinformatycznej.
§7. 1. Oferta, o której mowa w §4 ust. 1 powinna zawieraæ
w szczególnoci:
1) szczegó³owy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulacjê przewidywanych kosztów realizacji zadania
publicznego,
4) informacjê o wczeniejszej dzia³alnoci podmiotu sk³adaj¹cego ofertê w zakresie którego dotyczy zadanie,
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5) informacjê o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniaj¹cych wykonanie zadania, w tym o wysokoci rodków finansowych uzyskanych na realizacjê danego zadania z innych róde³,
6) deklaracjê o zamiarze odp³atnego lub nieodp³atnego wykonania zadania.
2. Do oferty do³¹czyæ nale¿y:
1) zawiadczenie o aktualnoci rejestracji podmiotu,
2) pe³nomocnictwo do sk³adania owiadczeñ woli,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok lub
w przypadku dotychczasowej krótszej dzia³alnoci za ten
okres.
3. Wzór oferty stanowi za³¹cznik nr 1 do uchwa³y.
§8. 1. Komisja konkursowa przy rozpatrywaniu ofert:
1) ocenia mo¿liwoæ realizacji zadania przez podmioty sk³adaj¹ce oferty,
2) ocenia przedstawion¹ kalkulacjê kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
3) uwzglêdnia wysokoæ rodków publicznych przeznaczonych na realizacjê zadania,
4) sprawdza staranne i terminowe wywi¹zywanie siê przez
podmioty z realizacji zadañ dotychczas zlecanych przez
Powiat Jarociñski.
2. Przepis ust. 1 na zastosowanie tak¿e, gdy w wyniku
og³oszenia otwartego konkursu ofert zosta³a zg³oszona jedna
oferta.
3. Komisja konkursowa obowi¹zana jest w uzasadnieniu
wyboru oferty ustosunkowaæ siê do spe³nienia przez oferenta
wymogów okrelonych w uchwale oraz w og³oszeniu, o
którym mowa w §6.
4. Postanowienia ust. 3 stosuje siê odpowiednio w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
§9. Protokó³ z przebiegu otwartego konkursu ofert wraz ze
wskazaniem najkorzystniejszej oferty oraz z pozosta³¹ dokumentacj¹ konkursow¹ komisja konkursowa przedk³ada zarz¹dowi powiatu.
§10. 1. Decyzjê o zleceniu zadania oraz o przyznaniu
dotacji podejmuje zarz¹d powiatu.
2. O wynikach postêpowania w sprawie zlecenia zadania
zarz¹d powiatu zawiadamia wszystkich oferentów oraz og³asza informacjê w siedzibie organów powiatu w miejscu
przeznaczonym na zamieszczanie og³oszeñ. Og³oszenie mo¿e
tak¿e nast¹piæ w inny sposób zapewniaj¹cy dostêp podmiotów zainteresowanych do informacji, w szczególnoci poprzez
wykorzystanie sieci teleinformatycznej.
3. Decyzja zarz¹du powiatu jest ostateczna.
§11. 1. Podmioty przyjmuj¹c zlecenie realizacji zadania
publicznego w trybie okrelonym w §4 ust. 1, zobowi¹zuj¹ siê
do wykonania zadania w zakresie i na zasadach okrelonych
w umowie, a zarz¹d powiatu zobowi¹zuje siê do przekazania
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na realizacjê zadania odpowiednich rodków publicznych
w formie dotacji.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
3. Umowa o powierzenie zadania publicznego mo¿e byæ
zawarta na czas realizacji zadania lub na czas okrelony, nie
d³u¿szy ni¿ 3 lata.
4. Zadanie publiczne nie mo¿e byæ realizowane przez
podmiot nie bêd¹cy stron¹ umowy.
5. Podmioty s¹ zobowi¹zane do rachunkowego wyodrêbnienia w ewidencji ksiêgowej rodków otrzymanych na realizacjê umowy, o której mowa w ust. 1.
6. Ramowy wzór umowy, o której mowa w ust.
1 stanowi za³¹cznik nr 2 do uchwa³y.
§12. 1. Zarz¹d powiatu zlecaj¹cy zadanie publiczne dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególnoci:
1) stanu realizacji zadania oraz wykonania zadania zgodnie
z umow¹,
2) efektywnoci, rzetelnoci i jakoci wykonania zadania,
3) prawid³owoci wykorzystania rodków publicznych otrzymanych na realizacjê zadania,
4) prowadzenia dokumentacji okrelonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.
2. Czynnoci kontrolnych dokonuj¹ pracownicy upowa¿nieni przez zarz¹d powiatu.
3. Z czynnoci kontrolnych sporz¹dza siê protokó³.
4. Na podstawie protokó³u zarz¹d powiatu w przypadku
stwierdzenia nieprawid³owoci w realizacji zadania i wykorzystaniu dotacji kieruje do zleceniobiorcy (podmiotu) stosowne
wnioski i zalecenia, wyznaczaj¹c termin usuniêcia stwierdzonych nieprawid³owoci.
5. W przypadku, gdy zleceniobiorca nie usunie stwierdzonych nieprawid³owoci lub nie doprowadzi do ich usuniêcia
w wyznaczonym terminie, umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze
skutkiem natychmiastowym, a rodki finansowe przekazane
na jego realizacjê podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu powiatu
w terminie ustalonym przez zarz¹d powiatu wraz z odsetkami
ustawowymi naliczonymi od dnia przekazania rodków na
rachunek bankowy podmiotu, któremu przekazano dotacjê.
§13. 1. Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
okrelonego w umowie nale¿y sporz¹dziæ i dostarczyæ
w terminie 30 dni po up³ywie terminu, na który umowa
zosta³a zawarta, z zastrze¿eniem ust. 2.
2. Okresem sprawozdawczym jest rok bud¿etowy.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 podlega
przyjêciu przez zarz¹d powiatu oraz og³oszeniu poprzez wywieszenie w siedzibie organów powiatu w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie og³oszeñ przez okres 30 dni od dnia
przyjêcia.
4. Je¿eli zadanie nie zosta³o wykonane lub dotacjê przeznaczono na inne cele ni¿ okrelone w umowie zarz¹d powia-
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tu odmawia przyjêcia sprawozdania, odstêpuje od umowy
i dochodzi zwrotu dotacji wraz z odsetkami od dnia jej
przekazania.
5. W przypadku czêciowego wykonania zadania dotacja
podlega niezw³ocznie zwrotowi w czêci proporcjonalnej do
stopnia niezrealizowanego zadania.
6. Zarz¹d powiatu zastrzega sobie prawo kontroli realizacji zadania równie¿ po przyjêciu sprawozdania, o którym
mowa w ust. 1. W przypadku nieprawid³owoci stwierdzonych w wyniku kontroli przepisy ust. 4 i 5 stosuje siê odpowiednio.
7. Wzór sprawozdania, o którym mowa w ust. 1 stanowi
za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
§14. W przypadku niedotrzymania terminu rozliczenia
oraz stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z celami
i zasadami okrelonymi w umowie podmiot realizuj¹cy zadanie traci prawo do ubiegania siê o dotacjê z bud¿etu powiatu
w roku nastêpnym oraz mo¿e byæ zobowi¹zany do zwrotu
dotacji wraz z odsetkami od dnia jej przekazania.
§15. 1. Traci moc:
1) Uchwa³a Nr XXI/118/2000 Rady Powiatu w Jarocinie
z dnia 26 kwietnia 2000 r. w sprawie trybu postêpowania
o udzielenie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia
zysku dotacji z bud¿etu powiatu, sposobu jej rozliczania
oraz kontroli wykonania zleconego zadania,
2) Uchwa³a Nr XXIII/129/2000 Rady Powiatu w Jarocinie
z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu dofinansowania dzia³añ w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury,
3) Uchwa³a Nr XXXIX/187/2001 Rady Powiatu w Jarocinie
z dnia 7 wrzenia 2001 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie
zatwierdzenia regulaminu dofinansowania dzia³añ
w zakresie kultury i ochrony dóbr kultury,
4) Uchwa³a Nr XIII/75/99 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28
wrzenia 1999 r. w sprawie przyjêcia programu dzia³añ na
rzecz kultury Powiatu Jarociñskiego ze zmianami wynikaj¹cymi z uchwa³y Nr XVI/88/99 z dnia 16 grudnia 1999 r,
Nr XXIII/128/2000 z dnia 28 czerwca 2000 r. oraz XL/191/
2001 z dnia 29 padziernika 2001 r.
2. Rozliczenie i kontrola zleconych zadañ publicznych
w sferze okrelonej w art. 4 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie na podstawie umów zawartych
do dnia 31 maja 2004 r. w trybie okrelonym w uchwa³ach
wymienionych w ust. 1 pkt 1-3 nastêpuje na zasadach okrelonych w tych uchwa³ach.
§16. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi
Powiatu.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Czes³aw Robakowski
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XX/124/04
Rady Powiatu w Jarocinie
z dnia 28 czerwca 2004 r.
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2474
UCHWA£A Nr XIX/111/2004 RADY POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO
z dnia 29 czerwca 2004 r.
w sprawie ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego na cele publiczne dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów
publicznych, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

Na podstawie art. 118 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr
96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Dz.U.
z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291),
art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie
powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, Dz.U. z 2002
r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.
1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr
162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 23
ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. przepisy
wprowadzaj¹ce ustawê o dzia³alnoci po¿ytku publicznego
i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 202, poz.
1956, Nr 202, poz. 1958, Nr 228, poz. 2262) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:
§1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku zwane dalej
podmiotami, mog¹ otrzymaæ z bud¿etu Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotacjê na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych wykonywanych przez Powiat innych
ni¿ okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie.
§2. Zlecanie realizacji zadañ publicznych mo¿e odbywaæ
siê poprzez:
1) powierzenie wykonania zadañ publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub
2) wspieranie takich zadañ, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.
§3. Podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê musi spe³niaæ nastêpuj¹ce warunki:
1) posiadaæ wpis do w³aciwego rejestru;
2) posiadaæ w³asny rachunek bankowy;
3) nie mieæ zaleg³oci w rozliczeniach publicznoprawnych;
4) posiadaæ w³asne rodki i odpowiedni¹ kadrê gwarantuj¹c¹ wykonanie zadania.
§4. Wspieranie i powierzanie realizacji zadañ publicznych
odbywa siê po uchwaleniu bud¿etu powiatu na dany rok i po
przeprowadzeniu postêpowania ofertowego.
§5. Do czasu uchwalenia uchwa³y bud¿etowej, nie póniej
ni¿ do dnia 31 marca roku bud¿etowego, podstaw¹ finansowania realizacji zadañ publicznych w formie dotacji jest
projekt uchwa³y bud¿etowej przedstawiony Radzie Powiatu.

§6. 1. Postêpowanie ofertowe og³asza Zarz¹d Powiatu
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego a tak¿e na tablicy
og³oszeñ w Starostwie Powiatowym.
2. Oferty realizacji zadañ powinny byæ z³o¿one w terminie
30 dni od daty og³oszenia postêpowania.
3. Do ofert sk³adanych przez podmioty, o których mowa
w §1, stosuje siê odpowiednio wzór oferty realizacji zadania
publicznego, okrelony przez Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Spo³ecznej na podstawie art. 19 ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie.
4. Oferty niekompletne i nieprawid³owo wype³nione oraz
z³o¿one po terminie nie bêd¹ rozpatrywane.
5. Oferty z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹ zaopiniowaniu i sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez merytoryczne wydzia³y a nastêpnie zostaj¹
przed³o¿one Zarz¹dowi Powiatu.
6. Przyznanie dotacji podmiotom, o których mowa w §1,
nastêpuje w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Przy rozpatrywaniu ofert na realizacjê zadania publicznego uwzglêdnia siê w szczególnoci:
1) znaczenie zadania dla realizowanych przez powiat celów,
2) wysokoæ oczekiwanej dotacji,
3) wysokoæ rodków w bud¿ecie powiatu, przeznaczonych
na realizacjê zadañ zleconych podmiotom, o których mowa
w §1,
4) ocenê przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do rzeczowego zakresu zadania,
5) analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
uprawnionemu w okresie poprzednim z uwzglêdnieniem
rzetelnoci, terminowoci ich realizacji oraz rozliczenia
otrzymanych na ten cel rodków.
8. Wyboru najkorzystniejszej oferty na realizacjê zleconego zadania dokonuje Zarz¹d Powiatu.
9. Udzielenie dotacji mo¿e nast¹piæ w granicach rodków
finansowych zapewnionych w uchwale bud¿etowej.
§7. 1. Po podjêciu decyzji o przyznaniu dotacji przez Zarz¹d Powiatu, w³aciwy wydzia³ merytoryczny przygotowuje
projekt umowy w sprawie dofinansowania lub finansowania
zadania, na realizacjê którego udzielona bêdzie dotacja
i przedk³ada go do podpisu Zarz¹dowi Powiatu i uprawnione-
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mu podmiotowi oraz zawiadamia podmioty, którym nie udzielono dotacji o braku mo¿liwoci dofinansowania i finansowania zadania wraz z uzasadnieniem.
2. Podmiot przyjmuj¹cy zlecenie realizacji zadania publicznego zobowi¹zuje siê do wykonania zadania w zakresie
i na zasadach okrelonych w umowie, która zawiera
w szczególnoci:
1) oznaczenie stron,
2) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,
3) okrelenie wysokoci dotacji, sposób i termin jej przekazywania,
4) tryb kontroli wykonania zadania publicznego,
5) sposób rozliczenia udzielonej dotacji i zasady zwrotu
w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub zwrotu
nie wykorzystanej czêci dotacji.
3. Podmiot nie mo¿e wykorzystaæ rodków uzyskanych
na podstawie umowy na cele inne ni¿ okrelone w umowie.
4. Prawa i obowi¹zki stron umowy nie mog¹ byæ przenoszone na osoby trzecie.
§8. Podmioty, które otrzyma³y dotacjê na realizacjê zadania zobowi¹zane s¹ do zamieszczenia informacji o tym
w materia³ach promocyjnych, informacyjnych itp.
§9. 1. Podmiot dotowany zobowi¹zany jest zgodnie
z umow¹ do z³o¿enia w merytorycznym wydziale sprawozdania z realizacji zadania, zawieraj¹cego:
1) w zakresie merytorycznym - opis wykonanego zadania w
zakresie zgodnoci z zapisami umowy ze szczególnym
uwzglêdnieniem celu, jaki osi¹gniêto oraz terminowoci
realizacji zadania,
2) w zakresie finansowym - rozliczenie wg wzorów ustalonych przez przyznaj¹cego dotacjê, przed³o¿enie rachunków, faktur i umów potwierdzaj¹cych prawid³owe wykorzystanie przekazanych rodków finansowych. Na odwrocie powy¿szych dokumentów powinien znaleæ siê opis:
zrealizowano ze rodków bud¿etu Powiatu CzarnkowskoTrzcianeckiego.
2. Dokumenty nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych
w ust. 1 nie bêd¹ przyjmowane do rozliczenia, co skutkowaæ
bêdzie koniecznoci¹ dokonania zwrotu ca³oci przekazanej
dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
3. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno byæ
przed³o¿one w terminie do 30 dni po zakoñczeniu realizacji
zadania, a w przypadku zadañ, których termin zakoñczenia
realizacji up³ywa z dniem 31 grudnia, w terminie do
15 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego.
4. Dotacje przekazane i niewykorzystane w roku bud¿etowym lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem podlegaj¹ zwrotowi na rachunek bie¿¹cy bud¿etu powiatu

w terminie 6 tygodni od dnia realizacji zadania, który wynika
z zawartej umowy.
5. Przed³o¿one sprawozdanie i rozliczenie dotacji zgodnie
z wymogami okrelonymi w ust. 1 i 3, nie budz¹ce zastrze¿eñ
przyjmuj¹cego rozliczenie, opatrywane bêd¹ klauzul¹ rozliczono.
§10. 1. Podmiot dotowany zobowi¹zany jest do prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanej
dotacji oraz wydatków z tym zwi¹zanych w sposób umo¿liwiaj¹cy przeprowadzenie kontroli wykonania zadania pod
wzglêdem finansowym i merytorycznym.
2. Do przeprowadzenia kontroli sposobu wykonywania
zadania, na które zosta³a przyznana dotacja uprawniony jest
Zarz¹d Powiatu lub osoby przez niego upowa¿nione.
3. Kontrola wykonywania zadania publicznego mo¿e polegaæ w szczególnoci na:
1) sprawdzeniu zgodnoci przekazanych informacji z posiadanymi dowodami ksiêgowymi oraz innymi materia³ami
potwierdzaj¹cymi realizacje zadania,
2) ¿¹daniu przekazania odpisów dokumentów zwi¹zanych
z wykonaniem zadania,
3) ¿¹daniu okazania orygina³ów dokumentów,
4) ¿¹daniu udzielenia pisemnych lub ustnych wyjanieñ,
5) przeprowadzeniu wizytacji lub oglêdzin w miejscu wykonywania zadania publicznego.
4. Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje obowi¹zkiem jej zwrotu
w ca³oci wraz z ustawowymi odsetkami oraz zawieszeniem
na 2 lata mo¿liwoci przyznania dotacji.
§11. Zarz¹d Powiatu przedstawia Radzie Powiatu sprawozdanie z rozliczenia dotacji udzielonych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na zadania publiczne powiatu inne ni¿ okrelone w ustawie z dna 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i wolontariacie,
wraz z rocznym sprawozdaniem z wykonania bud¿etu.
§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego.
§13. Traci moc Uchwa³a Nr XIV/108/99 Rady Powiatu
Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 grudnia 1999 r.
w sprawie trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu
powiatu dotacji, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczane do sektora
finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku.
§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Tadeusz Mañczak
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UCHWALA Nr XX/141/04 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO
z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie warunków czêciowego lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³aty
za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w placówce opiekuñczo-wychowawczej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 81 ust. 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593),
Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki czêciowego lub
ca³kowitego zwalniania rodziców, osoby pe³noletniej lub jej
rodziców, a tak¿e opiekunów prawnych lub kuratorów, jeli
dysponuj¹ dochodami dziecka, zwanych dalej rodzin¹,
z op³aty za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej w placówce
opiekuñczo-wychowawczej:
1) ca³kowite zwolnienie przys³uguje, je¿eli dochód rodziny
nie przekracza lub jest równy 200% dochodu;
2) czêciowe zwolnienie przys³uguje w nastêpuj¹cych wysokociach:
a) 90% miesiêcznych kosztów utrzymania, je¿eli dochód
rodziny wynosi do lub jest równy 250% dochodu,
b) 85% miesiêcznych kosztów utrzymania, je¿eli dochód
rodziny wynosi ponad 250% do lub jest równy 300%
dochodu,
c) 80% miesiêcznych kosztów utrzymania, je¿eli dochód
rodziny wynosi ponad 300% do lub jest równy 350%
dochodu,
d) 75% miesiêcznych kosztów utrzymania, je¿eli dochód
rodziny wynosi ponad 350% do lub jest równy 400%
dochodu,
2. Przez dochód, o którym mowa w ust. 1, rozumie siê
dochód ustalany na podstawie przepisu art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.

3. O zwolnienie ca³kowite lub czêciowe mo¿na siê równie¿ ubiegaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) rodzice ponosz¹ op³atê za pobyt innych cz³onków rodziny
w domu pomocy spo³ecznej, orodku wsparcia, placówce
opiekuñczo - wychowawczej lub innej rodzinie zastêpczej,
2) wystêpuj¹ uzasadnione okolicznoci, w szczególnoci d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, niepe³nosprawnoæ, bezrobocie, mieræ najbli¿szego cz³onka rodziny, straty
materialne powsta³e w wyniku zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
3) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atnoci jest
w ci¹¿y lub samotnie wychowuje dziecko.
§2. 1. Zwolnienia, o których mowa w §1 ust. 1 i 3, udziela
siê na pisemny wniosek rodziców.
2. Decyzja o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wymaga przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego na zasadach
okrelonych w ustawie o pomocy spo³ecznej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Gostyñskiego
§4. Traci moc uchwa³a Nr XX/132/2000 Rady Powiatu
Gostyñskiego z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie ustalenia
zasad zwalniania z op³at za pobyt dzieci z Domu Dziecka
w Bodzewie i w M³odzie¿owych wietlicach rodowiskowych, dzia³aj¹cych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 53, poz. 648 z pón. zm.).
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Powiatu
() Piotr Curyk
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UCHWA£A Nr XX/142/04 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO
z dnia 8 lipca 2004 r.
w sprawie ustalenia zasad czêciowego lub ca³kowitego zwalniania z op³at za pobyt dzieci
oraz osób pe³noletnich w rodzinach zastêpczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 z pón. zm.) oraz art. 79 ust. 6 z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593) Rada
Powiatu uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwalniania rodziców
z odp³atnoci za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej
w rodzinie zastêpczej:
1) ca³kowite zwolnienie przys³uguje, je¿eli dochód rodziny
nie przekracza lub jest równy 200% dochodu,
2) czêciowe zwolnienie przys³uguje w nastêpuj¹cych wysokociach:
a) 85% miesiêcznej wysokoci pomocy pieniê¿nej, je¿eli
dochód rodziny wynosi do lub jest równy 250% dochodu,
b) 75% miesiêcznej wysokoci pomocy pieniê¿nej, je¿eli
dochód rodziny wynosi ponad 250% do lub jest równy
300% dochodu,
c) 65% miesiêcznej wysokoci pomocy pieniê¿nej, je¿eli
dochód rodziny wynosi ponad 300% do lub jest równy
350% dochodu,
d) 55% miesiêcznej wysokoci pomocy pieniê¿nej, je¿eli
dochód rodziny wynosi ponad 350% do lub jest równy
400% dochodu.
2. Przez dochód, o którym mowa w ust. 1, rozumie siê
dochód ustalany na podstawie przepisu art. 8 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.

3. O zwolnienie ca³kowite lub czêciowe mo¿na siê równie¿ ubiegaæ w nastêpuj¹cych przypadkach:
1) rodzice ponosz¹ op³atê za pobyt innych cz³onków rodziny
w domu pomocy spo³ecznej, orodku wsparcia, placówce
opiekuñczo - wychowawczej lub innej rodzinie zastêpczej,
2) wystêpuj¹ uzasadnione okolicznoci, w szczególnoci d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba, niepe³nosprawnoæ, bezrobocie, mieræ najbli¿szego cz³onka rodziny, straty
materialne powsta³e w wyniku zdarzenia losowego
i sytuacji kryzysowej, klêski ¿ywio³owej lub ekologicznej,
3) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atnoci jest
w ci¹¿y lub samotnie wychowuje dziecko.
§2. 1. Zwolnienia, o których mowa w §1 ust 1 i 3, udziela
siê na pisemny wniosek rodziców.
2. Decyzja o zwolnieniu lub odmowie zwolnienia wymaga przeprowadzenia wywiadu rodowiskowego na zasadach
okrelonych w ustawie o pomocy spo³ecznej.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Gostyñskiego
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Piotr Curyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 122
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POROZUMIENIE
Zawarte w dniu 14.05.2004 r. pomiêdzy Powiatem Pilskim,
reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu w Pile, w imieniu
którego dzia³aj¹:
1. Leszek Partyka

-

Starosta Pilski

2. Edmund Przewoniak

-

Wicestarosta Pilski

zwanym dalej Powiatem
a Gmin¹ Ujcie reprezentowan¹ przez:
Henryka Kazanê

-

Burmistrza

zwanego dalej Gmin¹ w sprawie powierzenia przebudowy chodnika na powierzchni 700 m2 przy drodze powiatowej
nr 29229 relacji Romanowo-Marunowo w m. Kruszewo oraz
przy drodze powiatowej nr 29227 relacji Radolin-Miros³aw
w m. Miros³aw.

krawê¿nika i obrze¿a trawnikowego oraz wykonanie nowej
nawierzchni chodnika.
3. Przebudowa chodnika, o której mowa w ust. 2 przeprowadzona przez Gminê zostanie do dnia 29.10.2004 r.
§2. Odbiór robót, o którym mowa w §1 ust. 3, dokonany
zostanie protokó³em odbioru w terminie 7 dni od ich zakoñczenia przez inspektora nadzoru z ramienia Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego w Pile.
§3. Nadzór nad realizacj¹ porozumienia powierza siê
Dyrektorowi Wydzia³u Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Pile.
§4. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania
i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Strony porozumienia ustalaj¹:
1. Powiat przekazuje kostkê polbruk w iloci 700 m2,
krawê¿nik drogowy w iloci 200 mb oraz obrze¿e trawnikowe w iloci 1.000 mb.
2. Gmina sfinansuje wykonanie i zagêszczenie podsypki piaskowej (wraz z zakupem piasku), zakup brakuj¹cej iloci

Starosta Pilski
() Leszek Partyka
Wicestarosta Pilski
() Edmund Przewoniak
Burmistrz
() mgr Henryk Kazana
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU
z dnia 14 lipca 2004 r.
o wynikach g³osowania i wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Gminy w Kobylej Górze

Na podstawie art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
i z 2004 r., Nr 25, poz. 219) podaje siê do publicznej wiadomoci, co nastêpuje:
1. W dniu 11 lipca 2004 r. odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce
do Rady Gminy w Kobylej Górze w okrêgu wyborczym
nr 3.
Wybory zarz¹dzone zosta³y przez Wojewodê Wielkopolskiego zarz¹dzeniem Nr 65/04 z dnia 7 maja 2004 r.,
w zwi¹zku z wyganiêciem mandatów radnych Ireny Bochyñskiej, Tadeusza Lewka i S³awomira Walczaka w tym
okrêgu. Wyganiêcie mandatów stwierdzi³a Rada Gminy
Kobyla Góra uchwa³¹ Nr XVI/121/2004 z dnia 13 kwietnia
2004 r.
2. G³osowanie przeprowadzono.
Liczba uprawnionych do g³osowania w okrêgu nr 3 wynosi³a - 885 osób.
W g³osowaniu udzia³ wziê³o 81 wyborców, którym wydano karty do g³osowania, co stanowi 9,15% uprawnionych
do g³osowania.

Ogólna liczba oddanych g³osów - 129
-

g³osów wa¿nych oddano

- 129

-

g³osów niewa¿nych oddano

-

na poszczególne listy kandydatów oddano nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów wa¿nych:

- 0

Lista nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców wsi Rybin
- 34
Lista nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców M¹koszyce
- 95
3. Radnymi zostali wybrani Jakóbczak Andrzej, Filipiak Ewa
i Jakóbczak Leszek - z listy nr 2 Komitet Wyborczy Wyborców M¹koszyce.
4. Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze Gminy Kobyla
Góra oraz og³asza w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

Komisarz Wyborczy
w Kaliszu
() Marian Raszewski
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU
z dnia 15 lipca 2004 r.
o zmianie w sk³adzie Rady Powiatu Gnienieñskiego

Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (tj. Dz.U. Nr 159, poz. 1547
z pón. zm.) oraz uchwa³y Pañstwowej Komisji Wyborczej
z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie okrelenia w³aciwoci
terytorialnej komisarzy wyborczych, w³aciwoci rzeczowej
w zakresie wykonywania czynnoci o charakterze ogólnowojewódzkim oraz trybu pracy komisarzy wyborczych (M.P. Nr
13, poz. 225 z pón. zm.), podaje siê do publicznej wiadomoci
co nastêpuje:

2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje Kazimierz
Borkowicz z listy Nr 6 Komitet Wyborczy PSL, kandydat,
który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów i nie utraci³
prawa wybieralnoci (Uchwa³a Rady Powiatu Gnienieñskiego Nr XVIII/137/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r.
Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze gmin powiatu
powiatu gnienieñskiego oraz publikuje siê w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. W okrêgu wyborczym Nr 6 stwierdzono wyganiêcie
mandatu radnego Andrzeja Bilskiego z listy Nr 6 Komitet
Wyborczy PSL (Uchwa³a Rady Powiatu Gnienieñskiego
Nr XVII/136/2004 z dnia 17 maja 2004 r.)

Komisarz Wyborczy w Poznaniu
() Gabriela Gorzan
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