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3188
UCHWA£A Nr XXI/301/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 20 lipca 2004 r.
w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê zadañ publicznych innych ni¿ okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie
Na podstawie: art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15 poz. 148 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 18 ust. 2 pkt 15
ustawy z dnia 7 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) uchwala siê co
nastêpuje:
§1. Okrela siê tryb postêpowania o udzielenie dotacji
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê zadañ
publicznych innych ni¿ okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie,
sposób ich rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania
zleconych zadañ, stanowi¹cych za³¹cznik nr 1 do niniejszej
uchwa³y.

- uchwa³a nr V/36/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie okrelenia
trybu postêpowania o udzielenie dotacji, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego
zadania, oraz
- uchwa³a nr XI/138/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 16 wrzenia 2003 r. w sprawie zmiany
uchwa³y Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr V/36/
2003.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
§3. Traci moc:

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXI/301/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 20 lipca 2004 r.

Tryb postêpowania o udzielanie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w
celu osi¹gniêcia zysku, na realizacje zadañ publicznych innych
ni¿ okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposób ich
rozliczania oraz sposób kontroli wykonywania zleconych zadañ.
I. Zasady ogólne sk³adania wniosków o dofinansowanie.
1. Dotacje z bud¿etu Ostrowa Wielkopolskiego mog¹ byæ
przyznawane podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia
zysku na realizacjê zadañ publicznych innych ni¿ okrelone
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie, dalej zwanymi podmiotami uprawnionymi.
2. Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego informuje
podmioty uprawnione o mo¿liwoci sk³adania wniosków
poprzez og³oszenie w prasie lokalnej i wywieszenie komunikatu na tablicy og³oszeñ w siedzibie Urzêdu Miejskiego
oraz poprzez umieszczenie na stronach internetowych
Urzêdu Miejskiego.
3. Wniosek o przyznanie dotacji winien zawieraæ nastêpuj¹ce
dane:

1) nazwê podmiotu uprawnionego realizuj¹cego zadanie;
2) treæ i rodzaj zadania (opis, zadania, które podmiot
uprawniony chce realizowaæ, zakres rzeczowy, za³o¿enia programowe, sposób realizacji, przewidywane efekty itp.);
3) termin i miejsce realizacji zadania;
4) planowany ca³kowity koszt przedsiêwziêcia oraz szczegó³ow¹ kalkulacje kosztów;
5) ród³a finansowania kosztów zadania;
6) wysokoæ wnioskowanej dotacji z bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego;
7) prognozowan¹ liczbê odbiorców (uczestników) lub inne
dane przybli¿aj¹ce celowoæ realizacji zadania.
4. Oferta wykonania zadania powinna gwarantowaæ wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczêdny, terminowy
i zgodny z przepisami prawa.

II. Rozpatrywanie wniosków
1. Podmioty uprawnione do ubiegania siê o uzyskanie dotacji, zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia pisemnego wniosku o
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przyznanie dotacji do Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w terminie od 1-go do 30-go wrzenia roku
poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
2. Wnioski niekompletne oraz z³o¿one po terminie nie bêd¹
rozpatrywane.
3. W wyj¹tkowych przypadkach uzasadniaj¹cych zakresem
oddzia³ywania, rang¹ i efektywnoci¹ realizacji, oferta
z³o¿ona w innym terminie mo¿e zostaæ uwzglêdniona
przez Prezydenta Miasta.
4. Wnioski z³o¿one przez podmioty uprawnione podlegaj¹
sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzêdu Miejskiego w Ostrowie
Wielkopolskim, zgodnie z regulaminem organizacyjnym
Urzêdu.
5. Kierownicy komórek organizacyjnych Urzêdu Miejskiego
w Ostrowie Wielkopolskim przedk³adaj¹ propozycje do
zatwierdzenia Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, po zasiêgniêciu opinii merytorycznych komisji
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego, w nieprzekraczalnym terminie do 31 padziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.
6. Zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego wniosek o dotacjê stanowi podstawê ujêcia
kwoty dotacji w projekcie bud¿etu na dany rok bud¿etowy.
7. Po zatwierdzeniu rozdzia³u rodków przeznaczonych na
dotacjê przez Radê Miejsk¹ Ostrowa Wielkopolskiego
uchwa³¹ bud¿etow¹, merytoryczna komórka organizacyjna Urzêdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim zawiadamia podmioty uprawnione, o przydzieleniu dotacji lub
braku mo¿liwoci dofinansowania zadania.

III. Tryb rozliczania dotacji:
1. Podstaw¹ formaln¹ przekazania dotacji podmiotom uprawnionym jest umowa zawieraj¹ca postanowienia art. 71
ust. 2 ustawy o finansach publicznych.
2. Podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê z bud¿etu
miasta Ostrowa Wielkopolskiego zobowi¹zane s¹ do informowania o tym fakcie opinii publicznej.
3. Przyznana dotacja mo¿e byæ wyp³acona w formie:
a) jednorazowego przelewu rodków;
b) transz wynikaj¹cych z harmonogramu realizacji zadania.
4. Przekazanie kolejnych czêci dotacji mo¿e nast¹piæ dopiero po rozliczeniu wczeniej przekazanych rodków.

Poz. 3188

5. Nie dokonanie rozliczenia powoduje wstrzymanie dofinansowania.
6. Podmioty uprawnione realizuj¹ce zadania finansowane
z dotacji zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia w merytorycznej
komórce Urzêdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim
sprawozdania z realizacji zadania zawieraj¹cego:
a) w zakresie merytorycznym  opis wykonanego zadania
w zakresie zgodnoci z zapisami umowy ze szczególnym uwzglêdnieniem celu, jaki osi¹gniêto oraz terminu realizacji zadania;
b) w zakresie finansowym  rozliczenie wg. wzorów ustalonych przez przyznaj¹cego dotacjê oraz oryginalne
dokumenty finansowe do wgl¹du spe³niaj¹ce wymogi
okrelone przepisami prawa.
Na odwrocie powy¿szych dokumentów winien zostaæ
umieszczony zapis w brzmieniu zrealizowano ze rodków
bud¿etowych miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
7. Dokumenty nie spe³niaj¹ce wymagañ okrelonych w pkt
6 nie bêd¹ przyjmowane do rozliczenia, co skutkowaæ
bêdzie koniecznoci¹ dokonania zwrotu ca³oci przekazanej dotacji wraz z ustawowymi odsetkami.
8. Dotacje niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, podlegaj¹ zwrotowi na rachunek bie¿¹cy bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego najpóniej do
dnia 20 grudnia roku bud¿etowego wraz z ustawowymi
odsetkami.
9. Przed³o¿one Miastu sprawozdanie i rozliczenie dotacji
zgodnie z wymogami okrelonym w pkt 6, nie budz¹ce
zastrze¿eñ przyjmuj¹cego rozliczenie, opatrywane bêd¹
klauzul¹ rozliczono.

IV. Kontrola wykorzystania dotacji:
1. W trakcie realizacji zadania i po jego zakoñczeniu podmioty uprawnione otrzymuj¹ce dotacjê podlegaj¹ kontroli pod
wzglêdem finansowym i merytorycznym przez wyznaczonych pracowników Urzêdu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim.
2. Z czynnoci kontrolnych zostaje sporz¹dzony protokó³.
W przypadku wyst¹pienia nieprawid³owoci, Prezydent
Miasta Ostrowa Wielkopolskiego formu³uje zalecenia pokontrolne.
3. Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje obowi¹zkiem jej
zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami oraz zawieszeniem
na 2 lata mo¿liwoci przyznania dotacji.
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3189
UCHWA£A Nr XIV/111/2004 RADY GMINY KOMINEK
z dnia 26 sierpnia 2004 r.
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla terenu po³o¿onego w miejscowoci Emilianów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. 2001, nr 142, poz.
1591 ze zm.) i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
o zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 1999, nr 15,
poz. 139 ze zm.) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003, nr 80, poz. 717) Rada Gminy Kominek
uchwala co nastêpuje:

1) na wszystkich terenach ju¿ zabudowanych, nale¿y zachowaæ i zaadaptowaæ budynki i obiekty o wysokich walorach
przestrzennych i architektonicznych oraz inne bêd¹ce
w dobrym stanie technicznym,

ROZDZIA£ I

3) nale¿y zlikwidowaæ zabudowê tymczasow¹, prowizoryczn¹
i nietrwa³¹, jak i substandardowe formy zagospodarowania terenu (nawierzchnie, parkany, ma³¹ architekturê),

Przepisy ogólne
§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla terenu po³o¿onego w obrêbie Emilianów,
obejmuj¹cego obszar przedstawiony na rysunku planu.
2. Niniejsza uchwa³a obowi¹zuje na obszarze którego
granice okrela rysunek, bêd¹cy jej integraln¹ czêci¹ zatytu³owany Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
dla terenu we wsi Emilianów, gmina Kominek, opracowany
w skali 1:1000, obejmuj¹cy powierzchniê ok. 11,76 ha, zwany
dalej rysunkiem planu.
3. Miejscowy plan, o którym mowa w ust. 1 stanowi
jednoczesn¹ zmianê w wy¿ej wymienionym zakresie miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego
gminy Kominek uchwalonego uchwa³¹ nr XXXIV/1/94 Rady
Gminy Kominek z dnia 24.01.1994 r., opublikowanego
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego nr 5, poz.
36 z dnia 25.03.1994 r.
§2. Przedmiotem i celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest:
- wyznaczenie nowych funkcji dla terenów objêtych planem,
- umo¿liwienie pe³nienia nowych funkcji przy jednoczesnej
ochronie interesów publicznych i lokalnych,
- ustalenie zasad zagospodarowania terenu i kszta³towania
zabudowy,
- ustalenie zasad obs³ugi komunikacyjnej
- ustalenie zasad tymczasowego u¿ytkowania terenu.
ROZDZIA£ II
Ustalenia ogólne
§3. 1. Ustalenia w zakresie zagospodarowania terenu
i kszta³towania zabudowy:

2) nale¿y w maksymalnym stopniu zachowaæ zagospodarowanie terenu w zakresie zieleni wysokiej i niskiej,
w szczególnoci chroniæ starodrzew przed negatywnymi
skutkami nowego zagospodarowania,

4) adaptacja, przebudowa, rozbudowa istniej¹cych budynków i obiektów oraz budowa nowych winna uwzglêdniaæ
cechy zabudowy otaczaj¹cej (w szczególnoci gabaryty,
proporcje, formy dachów, rozwi¹zania materia³owe).
2.

Ustalenia w zakresie obs³ugi in¿ynieryjnej:

1) nale¿y w maksymalnym stopniu zaadaptowaæ istniej¹ce
przy³¹cza do sieci uzbrojenia technicznego, przebiegaj¹cych przez tereny publiczne,
2) w przypadku koniecznoci przebudowy lub wymiany przy³¹czy realizacja nast¹pi na warunkach okrelonych przez
zarz¹dzaj¹cych sieciami,
3) nale¿y zmodernizowaæ systemy ogrzewania budynków
w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeñ i stosowaæ do
ogrzewania gaz ziemny, energiê elektryczn¹, energiê odnawialn¹,
4) odpady bytowe i gospodarcze nale¿y gromadziæ w pojemnikach na terenie posesji i odprowadzaæ je zgodnie
z polityk¹ odpadow¹ gminy.
3.

Ustalenia w zakresie obs³ugi komunikacyjnej:

1) nale¿y zachowaæ istniej¹ce wjazdy na teren posesji z ulic
publicznych lub wewnêtrznych,
2) stosownie do funkcji terenu i programu zainwestowania,
nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc parkingowych
lub gara¿owych, zapewniaj¹c¹ potrzeby w zakresie parkowania i postoju samochodów z uwzglêdnieniem warunków technicznych okrelonych w przepisach szczególnych
i odrêbnych,
3) miejsca parkingowe nale¿y lokalizowaæ na terenie w³asnej
posesji.
4.
nia:

Na terenach objêtych planem zakazuje siê lokalizowa-

1) obiektów, je¿eli uci¹¿liwoci z nimi zwi¹zane mog¹ przenikaæ na teren nieruchomoci nale¿¹cych do osób trzecich
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i s¹ w konflikcie z obecn¹ lub planowan¹ funkcj¹ tych
nieruchomoci,
2) wysypisk, wyrobisk, wylewisk, sk³adowisk odpadów technologicznych,
3) obiektów (pawilonów) o charakterze substandardowym.
5.

Zasady tymczasowego u¿ytkowania terenu:

1) do czasu realizacji inwestycji przewidzianych niniejszymi
ustaleniami zezwala siê na dotychczasowe u¿ytkowanie
terenu,
2) zakazuje siê lokalizacji i realizacji obiektów substandardowych, tzn. nietrwa³ych i tymczasowych.
ROZDZIA£ III
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach i ró¿nych zasadach zagospodarowania
§4. Linie rozgraniczaj¹ce, nieprzekraczalne linie zabudowy
oraz symbole graficzne terenów, których przeznaczenie ustala
niniejsza zmiana plan, okrela rysunek.
§5. 1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku symbolem UT/US na cele us³ug turystyki i sportu.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1:
1) zezwala siê na adaptacjê, modernizacjê, przebudowê
i rozbudowê istniej¹cych budynków oraz ewentualnie
wymianê zabudowy towarzysz¹cej,
2) zezwala siê na lokalizacjê obiektów urz¹dzeñ us³ug turystyki i sportu, a w szczególnoci hoteli, pensjonatów,
obiektów gastronomicznych, towarzysz¹cych budynków
gospodarczo  gara¿owych, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, parkingów o nawierzchni uniemo¿liwiaj¹cej przenikanie do gruntu substancji ropopochodnych oraz obiektów ma³ej architektury,
3) zezwala siê na lokalizacjê stawów i zbiorników wodnych,
4) po³udniowa czêæ obszaru opracowania planu znajduje siê
pod bezporednim wp³ywem wód powodziowych rz.
Swêdrni. W przypadku zakwalifikowania tego obszaru jako
bezporednio zagro¿onego powodzi¹ w jego granicach
obowi¹zywaæ bêd¹ ograniczenia i zakazy zgodnie z przepisami szczegó³owymi (art. 40 ust. 1 pkt 3 i art. 83 ust. 1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne).
§6. 1. Ustala siê przeznaczenie terenów oznaczonych na
rysunku symbolem KS na cele obs³ugi komunikacji samochodowej.
2.
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Na terenach, o których mowa w ust. 1:

1) zezwala siê na adaptacjê, modernizacjê, przebudowê
i rozbudowê istniej¹cych budynków oraz ewentualnie
wymianê zabudowy towarzysz¹cej,
2) zezwala siê na lokalizacjê obiektów i urz¹dzeñ obs³ugi
komunikacji samochodowej, a w szczególnoci stacji obs³ugi pojazdów, stacji paliw, towarzysz¹cych us³ug handlu

i gastronomii, towarzysz¹cych budynków gospodarczo 
gara¿owych, urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, parkingów o nawierzchni uniemo¿liwiaj¹cej przenikanie do gruntu
substancji ropopochodnych oraz obiektów ma³ej architektury.
ROZDZIA£ IV
Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz
linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury
§7. 1. Ustala siê, ¿e wyposa¿enie terenu objêtego planem
w sieci infrastruktury technicznej, a w tym w sieæ wodoci¹gow¹, kanalizacji sanitarnej, gazow¹, telekomunikacyjn¹
i elektroenergetyczn¹ jest zgodne z niniejszym planem.
2. cieki bytowo - gospodarcze mo¿na gromadziæ
w zbiornikach bezodp³ywowych o gwarantowanej szczelnoci, a po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej nale¿y obligatoryjnie odprowadzaæ do systemu gminnego.
3. cieki opadowe z dróg i placów po uprzednim oczyszczeniu odprowadzane bêd¹ do wód powierzchniowych lub do
gruntu.
4. cieki inne ni¿ bytowo  gospodarcze tj. cieki technologiczne mo¿na tymczasowo gromadziæ w zbiornikach bezodp³ywowych o gwarantowanej szczelnoci i wywoziæ je do
najbli¿szej oczyszczalni gminnej, a po wybudowaniu kanalizacji gminnej obligatoryjnie nale¿y odprowadzaæ do systemu
gminnego na warunkach ustalonych przez administratora
ww. instalacji.
§8. Odpady bytowe z ka¿dej posesji gromadziæ nale¿y
w pojemnikach zlokalizowanych na terenie tej posesji.
§9. Dla celów grzewczych nale¿y wykorzystywaæ paliwa
gazowe i p³ynne.
ROZDZIA£ V
Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania
zabudowy oraz urz¹dzania terenu
§10. Zabudowê nale¿y lokalizowaæ wed³ug nieprzekraczalnej linii zabudowy usytuowanej w odleg³oci od linii
rozgraniczaj¹cej ulicy okrelonej na rysunku.
§11. Ustala siê w obszarze dzia³ek budowlanych przeznaczenie na cele zieleni na terenach:
1) us³ug turystyki i sportu (UT/US)  nie mniej ni¿ 30%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
2) obs³ugi komunikacji samochodowej (KS)  nie mniej ni¿
20% ogólnej powierzchni dzia³ki.
§12. Ustala siê przeznaczenie na cele lokalizowania budynków:
1) us³ug turystyki i sportu (UT/US)  nie wiêcej ni¿ 50%
ogólnej powierzchni dzia³ki,
2) obs³ugi komunikacji samochodowej (KS)  nie wiêcej ni¿
50% ogólnej powierzchni dzia³ki.
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§13. Zezwala siê na wszelkie rozwi¹zania dachów, w tym
kombinacje dachów p³askich i pochy³ych pod warunkiem
zapewnienia wysokich walorów architektonicznych projektowanych obiektów.
§14. Zaleca siê lokalizowanie nowych budynków posiadaj¹cych dachy strome dwu - lub wielospadowe, o k¹cie nachylenia po³aci dachowych 35 do 45 stopni, z po³aciami symetrycznymi, zbiegaj¹cymi siê w kalenicy, z pokryciem ceramicznym lub dachówkopodobnym o zbli¿onej estetyce.
§15. Wysokoci budynków nie mog¹ byæ wy¿sze ni¿
cztery kondygnacje i 12,5 m licz¹c od poziomu terenu do
najwy¿szego punktu dachu.
§16. Teren objêty niniejszym planem znajduje siê w pobli¿u doliny rzeki Swêdrni, w zwi¹zku z tym lokalizacja budynków musi uwzglêdniaæ obszar zalewowy, nara¿ony na wystêpowanie wód powodziowych.
§17. Na terenie opracowania planu wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne pochodz¹ce z czasów wczesnego redniowiecza, w zwi¹zku z czym wszelkie prace ziemne na obszarze
objêtym planem wymagaj¹ uzyskania zezwolenia w Delegaturze S³u¿by Ochrony Zabytków w Kaliszu.
ROZDZIA£ VI
Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki
§18. Zakazuje siê wydzielania dzia³ek o powierzchni mniejszej ni¿:
1) us³ug turystyki i sportu (UT/US)  800 m2,
2) obs³ugi komunikacji samochodowej (KS)  600 m2.
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ROZDZIA£ VII
Stawka s³u¿¹ca naliczaniu op³at na rzecz Gminy
§19. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz.U. 1999, nr 15, poz. 139 ze zmianami)
ustala siê stawkê procentow¹ od wzrostu wartoci nieruchomoci, w wysokoci 10%.
ROZDZIA£ VIII
Przepisy koñcowe
§20. Zmienia siê przeznaczenie 2,91 ha gruntów rolnych
klasy VI, 0,30 ha gruntów rolnych klasy VI pod zalesienie, 1,73
ha ³¹k klasy V oraz 1,78 ha ³¹k klasy VI na cele nierolnicze oraz
gruntów lenych o powierzchni 3,82 ha na cele nierolnicze
i nielene po uzyskaniu stosownych decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

§21. Traci moc uchwa³a uchwa³¹ nr XXXIV/1/94 Rady
Gminy Kominek z dnia 24.01.1994 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kominek, opublikowanego w Dzienniku Urzêdowym Województwa Kaliskiego nr 5, poz. 36 z dnia 25.03.1994
r., w zakresie uregulowanym niniejsz¹ uchwa³¹.
§22. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Kominek.
§23. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Bry³a
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3190
UCHWA£A Nr XVI/123/2004 RADY MIEJSKIEJ GRABOWA NAD PROSN¥
z dnia 15 wrzenia 2004 r.
w sprawie ustalenia wysokoci stawek op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest Miasto
i Gmina Grabów nad Prosn¹, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pón. zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosn¹ uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³at za
zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest
Miasto i Gmina Grabów nad Prosn¹, w celu prowadzenia
robót w pasie drogowym:
1) przy zajêciu jezdni:
a) do 20% szerokoci

- 3,00 z³,

b) powy¿ej 20% do 50% szerokoci

- 5,00 z³,

c) powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni - 9,00 z³,
2) przy zajêciu chodników, poboczy, cie¿ek rowerowych
- 3,00 z³,
3) przy zajêciu pozosta³ych elementów pasa drogowego
- 2,00 z³,
4) przy zajêciu dróg gruntowych naturalnych, poboczy
- 2,00 z³.
2. Przy zajêciu pasa drogowego o powierzchni mniejszej
ni¿ 1 m2 stosuje siê stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego.
3. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie prasa drogowego przez 1
dzieñ.
§2. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m 2
powierzchni pasa drogowego dróg których zarz¹dc¹ jest
Miasto i Gmina Grabów nad Prosn¹ zajêtego przez rzut
poziomy umieszczonego urz¹dzenia infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
1) na drogowym obiekcie in¿ynierskim (np. most, przepust,
k³adka itp.)
 100,00 z³.
2) na obszarze zabudowanym:
a) przy³¹cze domowe

- 0,00 z³,

b) pozosta³e

- 30,00 z³,

3) poza obszarem zabudowanym:
a) przy³¹cze domowe

- 0,00 z³,

b) pozosta³e

- 15,00 z³.

3. Roczne stawki op³at okrelone w ust. 1, 2, 3 obejmuj¹
pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim i s¹
naliczane ka¿dorazowo z pocz¹tkiem roku.
4. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznej stawki
op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.
5. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 1 miesi¹c,
jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez 1 miesi¹c.
6. Dla inwestycji komunalnych, których inwestorem jest
Miasto i Gmina Grabów nad Prosn¹ ustala siê op³atê za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej w wysokoci 0 z³ (zero z³).
§3. Ustala siê dzienna stawkê op³at za zajêcie pasa drogowego drogi, której zarz¹dc¹ jest Miasto i Gmina Grabów
nad Prosn¹ w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów
budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:
1) dla obiektów budowlanych  0,50 z³/ m2,
2) dla reklam - 1,00 z³/m2.
§4. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego na prawach wy³¹cznoci (tzw.) koperty w wysokoci 5 z³/m2.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Grabów nad Prosn¹.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej
() Gra¿yna Jaszczyk
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3191
UCHWA£A Nr XVI/152/2004 RADY GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
z dnia 15 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmian w Uchwale Nr V/52/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 marca 1999 r.
w sprawie okrelenia obwodu publicznej Szko³y Podstawowej w Topoli Ma³ej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 z póniejszymi zmianami) - uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W §1 uchwa³y Nr V/52/99 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie okrelenia obwodu
publicznej Szko³y Podstawowej w Topoli Ma³ej, zdanie drugie
otrzymuje brzmienie:

Do obwodu szko³y nale¿y miejscowoæ Topola Ma³a.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Stefan Matuszak

3192
UCHWA£A Nr XXV/94/04 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 16 wrzenia 2004 r.
w sprawie okrelenia obwodu Szko³y Podstawowej w Zadowicach prowadzonej przez
Stowarzyszenie Szansa  Integracji Owiaty, Kultury i Rekreacji wsi Zadowice
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 ze zmianami), art. 17 ust. 4 i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Obwód Szko³y Podstawowej w Zadowicach klasy 0 III, prowadzonej przez Stowarzyszenie Szansa  Integracji
Owiaty, Kultury i Rekreacji wsi Zadowice, obejmuje wie
Zadowice.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Szymañski
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3193
UCHWA£A Nr XXV/95/04 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 16 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie przekszta³cenia Szko³y Podstawowej w Woli Droszewskiej
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 ze zmianami) i art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze
zmianami) ustala siê, co nastêpuje:

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

§1. W §2 uchwa³y Nr 32/V/99 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie przekszta³cenia
Szko³y Podstawowej w Woli Droszewskiej wyraz Zadowice
zastêpuje siê wyrazami Zadowice klasy IV-VI.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Szymañski

3194
UCHWA£A Nr XXV/96/04 RADY GMINY GODZIESZE WIELKIE
z dnia 16 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych
prowadzonych przez Gminê Godziesze Wielkie
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 ze zmianami), art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrzenia
1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r., Nr 67 poz. 329 ze
zmianami) ustala siê, co nastêpuje:
§1. W §1 pkt 7 uchwa³y Nr 30/V/99 Rady Gminy Godziesze
Wielkie z dnia 10 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu
publicznych szkó³ podstawowych prowadzonych przez Gminê
Godziesze Wielkie (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 43, poz.
896 z 1999 r.) wyrazy Stowarzyszenie Szko³a Twórczej Integracji w Milinie zastêpuje siê wyrazami Stowarzyszenie

Szansa Integracji Owiaty, Kultury i Rekreacji wsi Zadowice.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Godziesze Wielkie.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Józef Szymañski
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3195
UCHWA£A Nr XVIII/107/2004 RADY GMINY BRODNICA
z dnia 21 wrzenia 2004 r.
w sprawie przyjêcia Statutu Orodka Pomocy Spo³ecznej w Brodnicy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt
2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Gminy
Brodnica uchwala, co nastêpuje:
§1. Przyjmuje siê Statut Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Brodnicy w brzmieniu ustalonym w za³¹czniku do niniejszej
uchwa³y.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XVIII/99/96 Rady Gminy Brodnica z dnia 25.06.1996 r. w sprawie przyjêcia Statutu Orodka
Pomocy Spo³ecznej w Brodnicy.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() in¿. Andrzej Ciebieñ

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Brodnica.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/107/2004
Rady Gminy Brodnica
z dnia 21 wrzenia 2004 r.

STATUT ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W BRODNICY
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Orodek Pomocy Spo³ecznej w Brodnicy, zwany dalej
Orodkiem dzia³a na podstawie:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.),
2) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 Nr 64, poz. 593 z pón. zm.) oraz przepisów
wykonawczych do tej ustawy,
3) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z pón. zm.),
4) ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593
z pón. zm.),
5) niniejszego Statutu.
§2. 1. Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ i bud¿etow¹
Gminy Brodnica realizuj¹c¹ zadania w³asne gminy i zadania
zlecone z zakresu administracji rz¹dowej w zakresie pomocy
spo³ecznej.
2. Siedzib¹ Orodka jest miejscowoæ Brodnica, a obszarem dzia³ania Gmina Brodnica.
§3. 1. Nadzór nad ogóln¹ dzia³alnoci¹ Orodka sprawuje
Rada Gminy Brodnica oraz Wójt Gminy Brodnica.

2. Nadzór nad dzia³alnoci¹ merytoryczn¹ Orodka sprawuje Wojewoda Wielkopolski.
§4. Orodek u¿ywa pieczêci: Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Brodnicy, 63-112 Brodnica 41
ROZDZIA£ II
Cele i zadania Orodka Pomocy Spo³ecznej
§5. Celem dzia³ania Orodka jest rozpoznawanie, analiza
i ocena potrzeb jednostkowych i rodowiskowych w zakresie
pomocy spo³ecznej, organizowania i realizowanie wynikaj¹cych z tego rozpoznania zadañ, w tym inspirowanie dzia³alnoci innych si³ spo³ecznych dzia³aj¹cych w sferze pomocy
spo³ecznej, a tak¿e realizacja zadañ z zakresu wiadczeñ
rodzinnych.
§6. Zadania wykonywane przez Orodek polegaj¹ w szczególnoci na:
1) przyznawaniu i wyp³acaniu przewidzianych ustawami
wiadczeñ,
2) pracy socjalnej,
3) prowadzeniu i rozwoju niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
4) analizie i ocenie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
5) realizacji zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych,
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6) rozwijaniu nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

5) sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem wiadczeñ
pomocy spo³ecznej oraz wiadczeñ rodzinnych,

§7. 1. Orodek realizuje zadania pomocy spo³ecznej
w zakresie:

6) sk³adanie sprawozdania z dzia³alnoci Orodka oraz przedstawianie potrzeb z zakresu pomocy spo³ecznej.

1) zadañ w³asnych gminy, w tym o charakterze obowi¹zkowym,
2) zadañ zleconych gminie z zakresu administracji rz¹dowej.
2. Orodek realizuje równie¿ zadania gminy okrelone
w odrêbnych ustawach, w tym:
1) w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z pón. zm.),
2) w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z pón. zm.).
§8. Do zadañ Gminy z zakresu wiadczeñ rodzinnych
nale¿y ustalanie, przyznawanie i wyp³acanie wiadczeñ rodzinnych, którymi s¹:
1) zasi³ek rodzinny oraz dodatki do zasi³ku rodzinnego,
2) wiadczenie opiekuñcze, w tym:
a) zasi³ek pielêgnacyjny,

§11. 1. W Orodku tworzy siê:
1) stanowisko g³ównej ksiêgowej,
2) stanowisko ds. wiadczeñ pomocy spo³ecznej,
3) stanowisko ds. wiadczeñ rodzinnych,
4) stanowisko pracownika socjalnego,
2. Szczegó³owy podzia³ zadañ, zakres obowi¹zków
i uprawnieñ oraz odpowiedzialnoci poszczególnych pracowników Orodka ustala Kierownik.
§12. 1. Kierownik Orodka zatrudnia pracowników
w ramach zabezpieczonych rodków finansowych.
2. Kierownik Orodka jest pracodawc¹ w rozumieniu
Kodeksu pracy w stosunku do pracowników Orodka.
§13. Prawa i obowi¹zki pracowników Orodka oraz wymagane kwalifikacje i warunki wynagradzania okrelaj¹ przepisy szczególne.

b) wiadczenie pielêgnacyjne.
§9. W ramach zadañ, o których mowa w §8 niniejszego
Statutu, Kierownik Orodka prowadzi postêpowania administracyjne i wydaje decyzje z zakresu pomocy spo³ecznej oraz
z zakresu wiadczeñ rodzinnych na podstawie odrêbnych
upowa¿nieñ udzielonych przez Wójta Gminy w Brodnicy.
ROZDZIA£ III
Organizacja Orodka
§10. 1. Orodkiem kieruje Kierownik, który reprezentuje
Orodek na zewn¹trz i jest odpowiedzialny za ca³okszta³t jego
dzia³alnoci. W przypadku nieobecnoci Kierownika zastêpuje
pracownik na podstawie jego upowa¿nienia, z zastrze¿eniem,
¿e za³atwienie indywidualnych spraw z zakresu administracji
publicznej nale¿y do pracownika upowa¿nionego przez Wójta
Gminy Brodnica na wniosek Kierownika Orodka.
2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym w stosunku do Kierownika
Orodka jest Wójt Gminy Brodnica.
3. Kierownik Orodka dzia³a jednoosobowo w ramach
pe³nomocnictw udzielonych przez Wójta Gminy Brodnica.
4. Do zadañ Kierownika Orodka w szczególnoci nale¿y:
1) ustalanie planu dzia³alnoci Orodka,
2) realizowanie polityki kadrowej Orodka,
3) wykonywanie uprawnieñ zwierzchnika s³u¿bowego
w stosunku do pracowników Orodka,
4) zarz¹dzanie mieniem Orodka na podstawie pe³nomocnictwa Wójta,

ROZDZIA£ IV
Gospodarka Finansowa Orodka
§14. 1. Orodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasadach okrelonych przepisami reguluj¹cymi dzia³alnoæ jednostek bud¿etowych, a w szczególnoci ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych.
2. Bud¿et Orodka uchwala Rada Gminy Brodnica
w ramach bud¿etu gminy przed rozpoczêciem roku bud¿etowego a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie póniej
ni¿ do 31 marca roku bud¿etowego.
§15. 1. rodki bud¿etowe na zadania zlecone gminie
z zakresu administracji rz¹dowej przekazywane s¹ przez Wojewodê Wielkopolskiego na rachunek bankowy gminy.
2. rodki bud¿etowe na zadania w³asne Orodka zabezpieczane s¹ w bud¿ecie gminy.
3. rodki bud¿etowe, o których mowa w ust. 1 i 2 Wójt
przekazuje na rachunek bankowy Orodka, uwzglêdniaj¹c je
w sprawozdawczoci i bilansie gminy:
a) na zadania zlecone - niezw³ocznie po otrzymaniu wyci¹gu
bankowego,
b) na zadania w³asne - do dnia 15 danego miesi¹ca.
4. Obs³ugê ksiêgow¹ Orodek sprawuje we w³asnym
zakresie.
§16. 1. Kierownik Orodka sk³ada sprawozdania:
1) Radzie Gminy - z dzia³alnoci Orodka za rok ubieg³y
w terminie do 31 marca ka¿dego roku,
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2) Wójtowi Gminy Brodnica - w zakresie wykonania bud¿etu
- miesiêcznie, kwartalnie, pó³rocznie, rocznie,
3) Wojewodzie Wielkopolskiemu wed³ug potrzeb.
2. Kierownik Orodka w terminie do 20 padziernika
ka¿dego roku przedk³ada Radzie Gminy Brodnica potrzeby
w zakresie pomocy spo³ecznej.
ROZDZIA£ V
Zasady obs³ugi interesantów
i za³atwiania spraw w Orodku
§17. 1. Pracownicy s¹ zobowi¹zani do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw Obywateli.
2. Odpowiedzialnoæ za terminowe i prawid³owe za³atwianie spraw, o których mowa w ust. 1 ponosz¹ pracownicy
stosownie do ustalonych zakresów obowi¹zków.
§18. Zasady i tryb wykonywania czynnoci kancelaryjnych Orodka okrela Rozporz¹dzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie instrukcji dla
organów gmin i zwi¹zków miêdzygminnych (Dz.U. Nr 112,
poz. 1319 z pón. zm.).

ROZDZIA£ VI
Organizacja dzia³alnoci i kontroli
§19. W orodku sprawowana jest kontrola wewnêtrzna
i zewnêtrzna.
§20. Kontrolê wewnêtrzn¹ sprawuje Rada Gminy Brodnica oraz Wójt.
§21. Kontrolê zewnêtrzn¹ w stosunku do Orodka sprawuje Wojewoda Wielkopolski, a tak¿e inne uprawnione
w tym zakresie organy.
ROZDZIA£ VII
Postanowienia koñcowe
§22. Likwidacja i reorganizacja Orodka mo¿e nast¹piæ na
podstawie uchwa³y Rady Gminy Brodnica.
§23. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem zastosowanie maj¹ przepisy powo³ane w §1 Statutu oraz
powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy prawa dotycz¹ce dzia³alnoci Orodka.
§24. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
przewidzianym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXII/314/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie okrelenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku na realizacjê zadañ
publicznych innych ni¿ okrelone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alnoci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie
Na podstawie: art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pón. zm.) i 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 pón. zm.)
uchwala siê co nastêpuje:
§1. Zmienia siê treæ postanowieñ Za³¹cznika Nr 1 do
Uchwa³y Nr XXI/301/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 20 lipca 2004 r. w sposób nastêpuj¹cy:
1. Dz. III pkt 8 otrzymuje nowe brzmienie:
Dotacje niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie
z przeznaczeniem, podlegaj¹ zwrotowi na rachunek bie¿¹cy bud¿etu miasta Ostrowa Wielkopolskiego najpóniej do
dnia 28 lutego roku nastêpuj¹cego po roku bud¿etowym,
wraz z odsetkami w wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych (art. 93 ust. 1 i 2 ustawy o finansach
publicznych).

2. Dz. IV pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:
Wynik kontroli przedstawiaj¹cy niezgodne z przeznaczeniem wydatkowanie dotacji skutkuje:
-

wykluczeniem prawa do otrzymania dotacji przez kolejne 3 lata (art. 93 ust. 7 ustawy o finansach publicznych);

-

obowi¹zkiem zwrotu dotacji z odsetkami (jak w dz. III
pkt 8 za³. Nr 1).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 152

Poz. 3197

— 14155 —

3197
UCHWA£A Nr XXII/315/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmiany uchwa³y Nr XX/289/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia
15 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atnoci za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owe warunki czêciowego
lub ca³kowitego zwalniania od op³at i tryb ich pobierania
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 11go marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593)
uchwala siê co nastêpuje:
§1. §2 uchwa³y Nr XX/289/2004 z dnia 15.06.2004 r. otrzymuje brzmienie:
1.
Us³ugi opiekuñcze wiadczone s¹ nieodp³atnie dla
osób, których dochód nie przekracza kryteriów dochodo-
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4. Koszt jednej godziny us³ugi w danym roku ustala Dyrektor
Orodka w oparciu o poniesione koszty na ten rodzaj
us³ug oraz iloæ osób korzystaj¹cych z us³ug w roku
ubieg³ym.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

wych okrelonych w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
spo³ecznej.
2. Nieodp³atne us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ równie¿ bez
wzglêdu na dochód, osobom, które ukoñczy³y dziewiêædziesi¹t lat.
3. Dla osób, których dochód przekracza kryterium dochodowe okrelone w art. 8 ust. 1 ustala siê nastêpuj¹ce zasady
odp³atnoci:
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§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od opublikowania, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od
dnia 1 lipca 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski
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UCHWA£A Nr XXII/316/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 wrzenia 2004 r.
w sprawie ustalenia strefy p³atnego parkowania, ustalenia wysokoci stawek op³at za parkowanie
w strefie p³atnego parkowania, oraz ustalenia sposobu ich pobierania
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr
142 poz. 1591 ze zmianami), art. 13b, 13f ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
z 2000 r. Dz.U. Nr 71 poz. 838 ze zmianami) uchwala co
nastêpuje:
§1. Ustala siê strefê p³atnego parkowania na drogach
publicznych w Ostrowie Wielkopolskim na obszarze okrelonym w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.
§2. Ustala siê wysokoæ stawek op³at za parkowanie
pojazdami samochodowymi na drogach publicznych
w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do
uchwa³y.

Wielkopolskiego zgodnie z Regulaminem Pobierania Op³at
w Strefie P³atnego Parkowania w Ostrowie Wielkopolskim stanowi¹cym za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.
§4. Traci moc uchwa³a nr XIV/206/2003 Rady Miejskiej
z dnia 02.12.2003 r. w sprawie ustalenia strefy p³atnego
parkowania, ustalenia wysokoci stawek op³at za parkowanie
w strefie p³atnego parkowania, oraz ustalenia sposobu ich
pobierania.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Ustala siê sposób pobierania op³at za parkowanie
pojazdami na drogach publicznych na terenie Miasta Ostrowa

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXII/316/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 21 wrzenia 2004 r.

OBSZAR STREFY P£ATNEGO PARKOWANIA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
W centrum miasta wyznacza siê ulice, na których obowi¹zuje op³ata za postój samochodów:
- Raszkowska - od skrzy¿owania z ul. Wojska Polskiego do
Rynku,
- Konopnickiej - od ul. Raszkowskiej do ul. 60 Pu³ku Piechoty,

- D¹browskiego,
- Starotargowa,
- Pl. Stefana Rowiñskiego,
- Sukiennicza,
- Staszica z przyleg³ymi parkingami,

- Królowej Jadwigi - od Rynku do ul. Harcerskiej,

- Rynek wg art. 13 b. ust. 1 Ustawy o drogach publicznych,

- Kaliska - od Rynku do ul. Harcerskiej,

- Kocielna,

- Powstañców Wielkopolskich - od ul. Ledóchowskiego do
ul. Kaliskiej,

- Pl. 23 Stycznia,

- Wroc³awska - od Rynku do ul. Chopina,
- Partyzancka - od ul. Kolejowej do ul. Zamenhofa,
- Kolejowa - od ul. Wroc³awskiej do ul. Wojska Polskiego
z zastosowaniem art. 13 b. - ust. 1. Ustawy o drogach
publicznych
- Wolnoci,

- Wiosny Ludów,
- S¹dowa,
- Gimnazjalna,
- Zamenhofa,
- Ledóchowskiego - od ul. S¹dowej do Al. Powstañców
Wielkopolskich.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 152

Poz. 3198

— 14157 —

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXII/316/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 21 wrzenia 2004 r.

CENNIK OP£AT ZA PARKOWANIE POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI NA DROGACH PUBLICZNYCH
W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
Wprowadza siê op³aty za parkowanie pojazdami samochodowymi w Strefie P³atnego Parkowania w Ostrowie Wielkopolskim:
1. Op³ata za jednorazowy postój wynosi:
a) za czas do pó³ godziny

0,75 z³,

b) za czas postoju do jednej godziny

1,50 z³,

c) za ka¿de nastêpne rozpoczête b¹d pe³ne pó³ godziny
0,75 z³.
2. Op³ata abonamentowa za postój wynosi:

5. Op³ata dodatkowa za nie uiszczenie op³aty za parkowanie
wynosi:
a) uiszczona w ci¹gu 3 dni od daty nieop³acenia postoju
15,00 z³,
b) uiszczona po terminie okrelonym w pkt 5a

c) nieuiszczone op³aty dodatkowe w terminie 9 dni od
dnia zdarzenia (wystawienia wezwania - raportu) podlegaj¹ egzekucji administracyjnej wraz z nale¿nymi
kosztami takimi jak:

a) za okres jednego tygodnia

46,00 z³,

-

koszt ustalenia informacji adresowej,

b) za okres dwutygodniowy

86,00 z³,

-

koszt upomnieñ.

c) za okres trzytygodniowy

119,00 z³,

d) za okres jednego miesi¹ca (od dnia X danego miesi¹ca
do dnia /X-1/ miesi¹ca nastêpnego)
158,00 z³,
e) dla mieszkañca Strefy Parkowania - za okres jednego
miesi¹ca kalendarzowego
9,00 z³.
3. Op³ata za parkowanie na wydzielonych stanowiskach
postojowych zastrze¿onych znakiem P-20 (tzw. koperta)
i znakiem D-18a, na prawach wy³¹cznoci, wynosi miesiêcznie:
a) za okres 4 kolejnych godzin w ci¹gu doby
b) za okres 8 kolejnych godzin w ci¹gu doby
c) za ca³¹ dobê

320,00 z³,
405,00 z³,
485,00 z³.

4. Op³ata abonamentowa za postój pojazdu osoby pracuj¹cej
w Strefie P³atnego Parkowania lub osoby posiadaj¹cej
nieruchomoæ w Strefie P³atnego Parkowania wynosi:

6. Stawk¹ zerow¹ op³aty parkingowej objête s¹ postoje:
a) pojazdów pogotowia gazowego, energetycznego, ciep³owniczego, wodno - kanalizacyjnego, itp. podczas
usuwania awarii,
b) pojazdów inwalidów posiadaj¹cych uprawnienia okrelone w art. 8 ustawy prawo o ruchu drogowym
z dnia 20.06.1997 r., (tj. 2003 r. Dz.U. Nr 58 poz. 515 ze
zmianami), posiadaj¹cy legitymacjê potwierdzaj¹c¹ to
uprawnienie i pojazd oznakowany nalepk¹ okrelon¹
w Rozporz¹dzeniu Ministrów Infrastruktury z dnia
22.07.2002 r. sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz.U. Nr 133 poz. 1123 ze zmianami),
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do
postoju miêdzy znakami D-19 (Postój taksówek)
i D-20 (Koniec postoju taksówek),
d) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymuj¹cych siê na wyznaczonych dla nich przystankach,
e) pojazdów jednoladowych,

a) za okres jednego tygodnia

40,00 z³,

f) samochód s³u¿bowy UM,

b) za okres dwutygodniowy

50,00 z³,

g) samochód s³u¿bowy Starosty,

c) za okres trzytygodniowy

60,00 z³,

h) samochód s³u¿bowy Stra¿y Miejskiej.

d) za okres jednego miesi¹ca (od dnia X danego miesi¹ca
do dnia /X-1/ miesi¹ca nastêpnego)
70,00 z³.

50,00 z³,
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXII/316/2004
Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego
z dnia 21 wrzenia 2004 r.

REGULAMIN POBIERANIA OP£AT W STREFIE P£ATNEGO PARKOWANIA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM
§1. Niniejszy Regulamin okrela zasady funkcjonowania
Strefy P³atnego Parkowania w Ostrowie Wielkopolskim.
§2. W niniejszym Regulaminie wystêpuj¹ nastêpuj¹ce
okrelenia i skróty:
1. SPP - Strefa P³atnego Parkowania.
2. BOSPP - Biuro Obs³ugi Strefy P³atnego Parkowania
w Ostrowie Wielkopolskim czynne w dni powszednie od
poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 - 1800.
3. Okres tygodniowy - nale¿y rozumieæ okres od poniedzia³ku do pi¹tku lub odpowiednio jego wielokrotnoæ.
Biuro Obs³ugi Strefy P³atnego Parkowania:
- prowadzi sprzeda¿ kart. postojowych, Identyfikatorów SPP,
Abonamentów SPP i Indywidualnych zezwoleñ SPP, i kart.
parkowania, stawka 0 - zerowa,
- pobiera na zasadzie wy³¹cznoci op³aty za nieop³acony
postój.
4. Karta postojowa SPP - dokument, który po czytelnym,
w³aciwym oraz trwa³ym skasowaniu stwierdza op³acenie
postoju w SPP.
Przez czytelne, w³aciwe i trwa³e skasowanie karty postojowej nale¿y rozumieæ zakrelenie roku, miesi¹ca, dnia,
godziny i minuty (z dok³adnoci¹ do 5 minut) na karcie
postojowej zgodne z czasem rozpoczêcia postoju przy
pomocy d³ugopisu lub pisaka.
4a. Karta parkowania - stawka 0 - zerowa - dokument bez
okrelenia czasu postoju dla s³u¿b wymienionych
w pkt 6. lit. f, g, h Cennika op³at za parkowanie.

8. S³u¿ba kontroluj¹ca (SK) - pracownicy Miejskiego Zarz¹du
Dróg kontroluj¹cy prawid³owoæ op³acenia postoju
w SPP.
9. Raport - Wezwanie - dokument stwierdzaj¹cy nie op³acenie postoju w SPP, wystawiany przez S³u¿bê Kontroluj¹c¹.
Wzywa do uiszczenia op³aty dodatkowej.
10. Op³ata dodatkowa - op³ata za nieuiszczenie op³aty za
parkowanie, okrelona w cenniku.
11. Nieop³acony postój - postój w Strefie P³atnego Parkowania bez Karty Postojowej w³aciwie skasowanej (§2
pkt 4) b¹d wa¿nego jednego z ni¿ej wymienionych dokumentów:
-

Identyfikatora SPP,

-

Abonamentu SPP,

-

Indywidualnego zezwolenia SPP,

-

Karty parkowania, stawka 0 - zerowa.

Nie op³acenie postoju stwierdza S³u¿ba Kontroluj¹ca wystawiaj¹c Raport - wezwanie.
12. Abonament SPP na okrelony pojazd - przys³uguje
wy³¹cznie na samochód osobowy osoby pracuj¹cej
w Strefie P³atnego Parkowania oraz osoby bêd¹cej w³acicielem nieruchomoci znajduj¹cej siê w Strefie P³atnego
Parkowania Abonament ten zawiera swój numer seryjny
i numer rejestracyjny pojazdu.
Stwierdza op³atê za postój w SPP w okresach:
-

jednego tygodnia,

-

dwóch tygodni,

-

trzech tygodni,

-

jednego miesi¹ca [od dnia x danego miesi¹ca do dnia
(x-1) miesi¹ca nastêpnego].

5. Identyfikator SPP - dokument stwierdzaj¹cy op³acenie
postoju w SPP, przys³uguj¹cy mieszkañcowi zameldowanemu na pobyt sta³y przy ulicy znajduj¹cej siê w SPP
i bêd¹cemu w³acicielem pojazdu o ca³kowitej masie
dopuszczalnej do 3,5 t. Identyfikator zawiera swój numer
seryjny, numer rejestracyjny. Wystawia siê go na okresy
miesiêczne, kwartalne lub roczne.

13. Okres obowi¹zania abonamentów i identyfikatorów liczy
siê od dnia sprzeda¿y.

6. Abonament SPP - dokument zawieraj¹cy swój numer
seryjny, stwierdzaj¹cy op³atê za postój w SPP w okresach:

Przepisy ogólne

-

jednego tygodnia,

-

dwóch tygodni,

-

trzech tygodni,

-

jednego miesi¹ca [od dnia x danego miesi¹ca do dnia
(x-1) miesi¹ca nastêpnego].

Przys³uguje wy³¹cznie dla pojazdów o ca³kowitej masie
dopuszczalnej do 3,5 t, wystawiony na okaziciela.
7. Indywidualne zezwolenie SPP - zezwolenie upowa¿niaj¹ce
do p³atnego postoju na zastrze¿onych miejscach postojowych tzw. kopertach.

§3. Op³atê za postój w SPP pobiera siê w dni powszednie:
- od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 1000 - 1800 z wyj¹tkiem
Wigilii Bo¿ego Narodzenia, oraz ostatniego dnia Roku.
§4. 1. Wjazdy do SPP oznaczone s¹ znakiem D- 44 Strefa
Parkowania, na którym podane s¹ obowi¹zuj¹ce
w danej chwili stawki za postój pó³godzinny i jednogodzinny,
natomiast wyjazdy oznaczone s¹ znakiem D - 45 Koniec
Strefy Parkowania.
2. Miejsca postojowe w SPP s¹ niestrze¿one.
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3. SPP obejmuje - niestrze¿one ogólnodostêpne miejsca
postojowe znajduj¹ce siê w pasie drogowym ulic i placów
Strefy P³atnego Parkowania z wy³¹czeniem:
- miejsc postojowych zastrze¿onych kopert¹, których liczba nie mo¿e przekroczyæ 10% liczby miejsc na danej ulicy,
- wydzielonych parkingów prywatnych, zak³adowych,
- oznaczonych postojów taksówek.
4. Parkingi prywatne, osiedlowe lub zak³adowe funkcjonuj¹ wg zasad ustalonych przez w³aciciela.
§5. 1. Op³atê za czas postoju w SPP uiszcza siê poprzez:
- wykupienie i skasowanie Karty Postojowej SPP (Kart.
Postojowych SPP) albo
- wykupienie Identyfikatora SPP, Abonamentu SPP lub Indywidualnego zezwolenia SPP.
2. Karty Postojowe rozprowadzane s¹ wy³¹cznie w upowa¿nionych przez Miejski Zarz¹d Dróg punktach sprzeda¿y
wg obowi¹zuj¹cego cennika.
3. Identyfikatory SPP, Abonamenty SPP, Indywidualne
zezwolenia SPP, oraz karty parkowania, stawka 0 - zerowa
rozprowadzane s¹ wy³¹cznie przez BOSPP.
§6. Postój w Strefie P³atnego Parkowania przez pojazdy
zaopatrzenia oraz taksówki w godzinach funkcjonowania SPP
jest odp³atny tak jak innych pojazdów.
Realizacja op³at
§7. 1. Obowi¹zkiem korzystaj¹cego z SPP jest op³acenie
postoju poprzez:
a) wykupienie Karty Postojowej oraz czytelne, w³aciwe
i trwa³e jej skasowanie przez zakrelenie znakami X
roku, miesi¹ca, dnia, godziny i minuty rozpoczêcia postoju
z dok³adnoci¹ do 5 min. (karta winna byæ zakrelona
znakami X d³ugopisem lub pisakiem; karty zakrelone
o³ówkiem bêd¹ traktowane jako nieskasowane).
W sprzeda¿y wystêpuj¹ dwa rodzaje Kart. Postojowych:
pó³godzinna, jednogodzinna:
-

do op³acenia postoju do pó³godziny s³u¿y karta pó³godzinna,

-

do op³acenia postoju do jednej godziny s³u¿y karta
jednogodzinna,

-

do op³acenia postoju trwaj¹cego d³u¿ej ni¿ jedna godzina s³u¿y zestaw Kart Postojowych przy czym ka¿d¹
kolejn¹ kartê nale¿y skasowaæ przez zaznaczenie czasu
rozpoczêcia jej obowi¹zywania, zgodne z up³ywem
czasu obowi¹zywania poprzedniej karty,

d) odbiór karty ze stawk¹ 0 - zerowa.
§8. 1. Wykupiona i skasowana karta postojowa (zestaw
kart postojowych) uprawnia do postoju w SPP przez czas
okrelony w skasowanej karcie postojowej (zestawie kart
postojowych).
2. W ramach czasu oznaczonego na karcie postojowej
(lub zestawie kart postojowych) mo¿na zmieniaæ miejsce
postoju w SPP.
3. Karty Postojowe SPP, Abonamenty SPP, Identyfikatory
SPP, karty ze stawk¹ 0 - zerowa i Indywidualne Zezwolenia
SPP musz¹ byæ umieszczone za przedni¹ szyb¹
(wewn¹trz pojazdu), w sposób nie budz¹cy jakichkolwiek
w¹tpliwoci co do ich wa¿noci, tak aby by³y w pe³ni czytelne
dla S³u¿by Kontroluj¹cej.
§9. 1. Posiadacz wa¿nego Identyfikatora SPP, który zbêdzie pojazd lub zamelduje siê na pobyt sta³y poza obszarem
SPP, zobowi¹zany jest do zwrotu Identyfikatora SPP
w BOSPP, gdzie otrzyma zwrot gotówki za nie wykorzystany
okres wa¿noci (liczony w pe³nych, nie rozpoczêtych miesi¹cach).
2. Mieszkaniec, który jest zameldowany na pobyt sta³y
przy ulicy znajduj¹cej siê w SPP i nie wykupi³ Identyfikatora
SPP uiszcza op³atê za postój wg zasad okrelonych w §7
ust. 1 a, c.
3. Op³acenie postoju w SPP za pomoc¹ Identyfikatora
SPP przez osobê nieupowa¿nion¹ do nabycia identyfikatora
bêdzie traktowane jako brak op³acenia postoju.
§10. Wykupienie Identyfikatora SPP, Karty Postojowej
SPP lub Abonamentu SPP nie stanowi podstawy do roszczeñ
w przypadku braku miejsc postojowych.
Nieop³acony postój
§11. 1. W przypadku nieop³acenia postoju w SPP nak³adane s¹ op³aty dodatkowe.
2. Op³aty dodatkowe mo¿na wp³acaæ w kasie BOSPP
w godzinach funkcjonowania SPP lub na konto bankowe
Miejskiego Zarz¹du Dróg.
3. Wysokoæ op³at dodatkowych za nie uiszczenie op³aty
za parkowanie okrela cennik op³at za parkowanie pojazdów
samochodowych na drogach publicznych dla miasta Ostrowa
Wielkopolskiego.

b) wykupienie Identyfikatora SPP - jeli w³aciciel pojazdu
jest zameldowany na pobyt sta³y przy ulicy, która znajduje
siê w SPP,

4. W przypadku regulowania op³at dodatkowych na konto bankowe przekazem w terminie i wysokoci okrelonej w
cenniku op³at, na przekazie nale¿y koniecznie podaæ numer
rejestracyjny pojazdu i numer wezwania - raportu. Wp³ata bez
w/w numerów b¹d w wysokoci ni¿szej ni¿
w cenniku bêdzie uznana jako zaliczka na poczet ca³kowitych
kosztów nieop³aconego postoju wynikaj¹cych z egzekucji
administracyjnej. Za termin wp³aty przyjmuje siê datê stempla.

c) wykupienie Abonamentu SPP i Indywidualnego Zezwolenia SPP,

5. Nieuiszczone op³aty dodatkowe w terminie 9 dni od
dnia zdarzenia (wystawienia wezwania - raportu) podlegaj¹
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egzekucji administracyjnej wraz z nale¿nymi kosztami takimi
jak:
- koszt ustalenia informacji adresowej,
- koszt upomnieñ,
§12. 1. Postój w SPP niezgodny z Prawem o ruchu
drogowym podlega ukaraniu mandatem przez s³u¿by do
tego uprawnione tj. funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej i Policji.
2. Mandat karny nie upowa¿nia do parkowania w SPP
bez uiszczenia op³aty za postój.
Kontrola czasu postoju pojazdów
§13. Do kontroli prawid³owoci op³acania czasu postoju
w SPP upowa¿niona jest wy³¹cznie S³u¿ba Kontroluj¹ca (SK)
dzia³aj¹ca w oparciu o Regulamin SPP.
§14. Obowi¹zkiem S³u¿by Kontroluj¹cej w SPP jest kontrola prawid³owoci op³acania postoju pojazdów a w szczególnoci:
- sprawdzanie poprawnoci skasowania Kart Postojowych
SPP,
- sprawdzanie wa¿noci Abonamentów SPP, Identyfikatorów SPP i Indywidualnych Zezwoleñ SPP,
- wypisywanie w terenie SPP wezwañ - raportów do uiszczenia op³aty dodatkowej za nieuiszczenie op³aty za parkowanie.
Postanowienia koñcowe
§15. Do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych upowa¿niona jest:

- w pierwszej instancji: Kierownik Biura Obs³ugi Biura Strefy P³atnego Parkowania,
- w drugiej instancji: Naczelnik Wydzia³u Gospodarki Komunalnej Urzêdu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego.
Podstawy prawne
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(tekst jednolity 2000 r. Dz.U. Nr 71 poz. 838 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu
drogowym (tekst jednolity z 2003 r. Dz.U. Nr 58 poz. 515 ze
zmianami).
3. Rozporz¹dzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2003 r.
w sprawie znaków i sygna³ów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.
1393 ze zmianami).
4. Ustawa z 17 czerwca 1966 r. o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity z 2002 r. Dz.U.
Nr 110 poz. 968 ze zmianami).
5. Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z 25 lipca 1994 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie kosztów upomnienia
oraz przypadków, w których egzekucja administracyjna mo¿e
byæ wszczêta bez uprzedniego dorêczenia upomnienia (Dz.U.
Nr 86 poz. 401).
6. Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca
2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz.U. Nr
133 poz. 1123 ze zmianami).
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3199
UCHWA£A Nr XXII/317/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO
z dnia 21 wrzenia 2004 r.
w sprawie w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miasto
Ostrów Wielkopolski oraz oddzia³ów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich w szko³ach podstawowych
Na podstawie: art. 14 ust. 4 i art. 14a ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 1996 r.
nr 67 poz. 329 - tekst jednolity ze mianami) oraz art. 18. ust.
2 pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miejska
uchwa1a:

- Publiczne Przedszkole Nr 14 Maluszek w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Bardowskiego 6,

§1. 1. Ustala siê plan sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminê Miasto Ostrów Wielkopolski, który
stanowi¹ przedszkola:

- Publiczne Przedszkole Nr 17 im. Ciuchcia w Ostrowie
Wielkopolskim ul. 3 Maja 17.

- Publiczne Przedszkole Nr 2 w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Brzozowa 5,
- Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Jasia i Ma³gosi w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Jankowskiego 10a,
- Publiczne Przedszkole Nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Zamenhofa 9,
- Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Bratek w Ostrowie Wielkopolskim ul. Piastowska 21,
- Publiczne Przedszkole Nr 8 im. Krasnala Ha³aba³y
w Ostrowie Wielkopolskim Al. S³owackiego 4,
- Publiczne Przedszkole Nr 9 im. Misia Uszatka w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Jana Brzechwy 2,
- Publiczne Przedszkole Nr 10 im. Kubusia Puchatka
w Ostrowie Wielkopolskim ul. Modrzewskiego 4,
- Publiczne Przedszkole Nr 11 im. Calineczki w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Wolnoci 8,
- Publiczne Przedszkole Nr 12 im. Têczy w Ostrowie Wielkopolskim ul. Andersa 15,
- Publiczne Przedszkole Nr 13 im. Sindbada w Ostrowie
Wielkopolskim ul. Bema 30,

- Publiczne Przedszkole Nr 15 w Ostrowie Wielkopolskim ul.
Szkolna 26,
- Publiczne Przedszkole Nr 16 im. Kosza³ka Opa³ka
w Ostrowie Wielkopolskim ul. Partyzancka 15b,

2. Ustala siê plan oddzia³ów przedszkolnych dla dzieci
6-letnich, prowadzonych w szko³ach podstawowych:
- oddzia³y przedszkolne dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim ul.
Grabowska 1 - 3,
- oddzia³y przedszkolne dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 11 im. Miros³awa Ferica w Ostrowie Wielkopolskim ul. Batorego 2,
- oddzia³y przedszkolne dla dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej Nr 13 im. Stefana Rowiñskiego w Ostrowie Wielkopolskim ul. wietlicowa 9.
§2. Wykonanie uchwa³y powierz siê Prezydentowi Miasta.
§3. Uchwa³a podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() Wojciech Gilarski
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3200
UCHWA£A Nr XVIII/140/2004 RADY GMINY SIEDLEC
z dnia 21 wrzenia 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenów po³o¿onych w miejscowociach: ¯odyñ, Ja¿yniec, Kie³piny
Na podstawie 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. zm. z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220 i, 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, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 20 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27
marca 2003 r. (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z 2003 r. zm. z 2004 r.
Dz.U. Nr 6, poz. 41), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr XII/110/03 Rady
Gminy Siedlec z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla czêci wsi Zodyñ, Ja¿yniec, Kie³piny. Rada
Gminy Siedlec uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Stwierdza siê zgodnoæ przedstawionego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z ustaleniami
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siedlec.
2. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po³o¿onych w obrêbie miejscowoci:
¯odyñ, Ja¿yniec, Kie³piny, w granicach okrelonych w §4,
zwany dalej planem.
ROZDZIA£ I
Ustalenia ogólne
§2. Zakres ustaleñ planu miejscowego:

2. Rysunek planu obowi¹zuje w granicach zatwierdzenia.
3. Liczby wystêpuj¹ce na rysunku planu przed symbolami terenów, o których mowa §2 ust. 1, maj¹ znaczenie
porz¹dkowe.
4. Obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu s¹ oznaczone na
rysunku planu: linie rozgraniczaj¹ce terenu, nieprzekraczalna
linia zabudowy.
§4. Obszar i przedmiot planu:
1. Tereny u¿ytków rolnych w obrêbie dzia³ek geodezyjnych
o numerach ewidencyjnych 152/1 i 150 po³o¿onych
w miejscowoci ¯odyñ, które przeznacza siê pod zabudowê techniczno-produkcyjn¹ i oznacza w planie symbolem
01 P,
2. Tereny u¿ytków rolnych w obrêbie dzia³ek geodezyjnych
o numerach ewidencyjnych 24 - 28, 36 - 40 po³o¿onych w
miejscowoci Ja¿yniec, które przeznacza siê pod zabudowê techniczno-produkcyjn¹ i oznacza w planie symbolem
02 P,
3. Tereny u¿ytków rolnych w obrêbie dzia³ki geodezyjnej
o numerze ewidencyjnym 350/1 po³o¿onych w miejscowoci Kie³piny, które przeznacza siê pod zabudowê techniczno-produkcyjn¹ i oznacza w planie symbolem 03 P.
§5. Ilekroæ w dalszych ustaleniach niniejszej uchwa³y jest
mowa o:
1. przepisach szczególnych i odrêbnych - nale¿y przez to
rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi,

1. Przeznaczenie terenów i linie rozgraniczaj¹ce tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodarowania.

2. przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonymi liniami rozgraniczaj¹cymi,

2. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.

3. przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
inne ni¿ podstawowe rodzaje przeznaczenia, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

3. Tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz
linie rozgraniczaj¹ce te tereny.
4. Zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane.
5. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej.
6. Warunki zagospodarowania terenu, wynikaj¹ce z potrzeb
ochrony rodowiska.
§3. 1. Integraln¹ czêci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 niniejszej uchwa³y.

4. linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odleg³oæ od linii
rozgraniczaj¹cej do najbli¿ej po³o¿onej ciany budynku o
przeznaczeniu podstawowym, przy czym mog¹ byæ usytuowane poza lini¹ zabudowy: balkony, wykusze
i loggie o wysiêgu nie przekraczaj¹cym 1,5 m oraz przybudówki schodów zewnêtrznych,
5. nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoæ usytuowania budynku w linii zabudowy
lub wiêkszej w rozumieniu definicji zawartej w punkcie 4.
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ROZDZIA£ II
Ustalenia szczegó³owe
§6. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
01 P i 02 P ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i komunikacji zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji
podstawowej.
3. Lokalizacja obiektów w obszarze okrelonym liniami zabudowy, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami Prawa budowlanego.
4. Warunki dopuszczenia nowych inwestycji:
1) potencjalna uci¹¿liwoæ nie mo¿e przekroczyæ, na granicy w³asnoci dzia³ki, dopuszczalnych wielkoci okrelonych normami;
2) obiekty i prowadzona dzia³alnoæ nie mog¹ pogorszyæ
stanu rodowiska i wp³ywaæ na stan zdrowia ludzi;
3) lokalizacja obiektów zwi¹zanych z technologiami wytwarzaj¹cymi cieki wymagaj¹ce specjalnych sposobów podczyszczania i neutralizacji, emituj¹cych
zanieczyszczenia gazowe lub py³owe, mog¹cymi byæ
ród³em ha³asu, mo¿liwa wy³¹cznie wtedy, gdy w³aciwe operaty i oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko wyklucz¹ ich negatywny wp³yw na rodowisko
przyrodnicze i ¿ycie ludzi;
4) nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów hodowlanych.
5. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu;
2) dopuszczalne gabaryty wysokociowe obiektów kubaturowych - bez ograniczeñ;
3) ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia niezbêdnych miejsc
postojowych w granicach w³asnoci dzia³ki;
4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy i uszczelnienia
terenu dzia³ki - 70%;
5) minimalna powierzchnia dzia³ki zagospodarowana zieleni¹ zorganizowan¹ - 10% powierzchni ogólnej ca³ego
terenu lub poszczególnych dzia³ek;
6) minimalna powierzchnia dzia³ki, po ewentualnym podziale wtórnym, 0,5 ha.
6. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej wg
technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez
dostawców mediów, zgodnie z zasadami okrelonymi
w §8.
7. Warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego wg §9
niniejszej uchwa³y.
8. Dostêpnoæ komunikacyjna z drogi powiatowej na warunkach okrelonych przez zarz¹dcê drogi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.

Poz. 3200

§7. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem
03 P ustala siê:
1. Przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej.
2. Dopuszcza siê lokalizacjê budowli i urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej i komunikacji zwi¹zanych z realizacj¹ funkcji
podstawowej.
3. Dopuszcza siê lokalizacje budynków w granicy, pod warunkiem estetycznego wykonania i utrzymywania elewacji
ciany po³o¿onej w granicy.
4. Na ca³ym terenie mo¿liwa jest realizacja dzia³alnoci zwi¹zanej z przetwarzaniem, neutralizacj¹ i innym zagospodarowaniem osadów z lokalnej oczyszczalni cieków, w tym
prowadzenie upraw wikliny, tzw. wierzby energetycznej
i ich przetwarzanie.
5. Warunki dopuszczenia nowych inwestycji:
1) potencjalna uci¹¿liwoæ nie mo¿e przekroczyæ, na granicy w³asnoci dzia³ki, dopuszczalnych wielkoci okrelonych normami;
2) obiekty i prowadzona dzia³alnoæ nie mog¹ pogorszyæ
stanu rodowiska i wp³ywaæ na stan zdrowia ludzi;
3) lokalizacja obiektów zwi¹zanych z technologiami wytwarzaj¹cymi cieki wymagaj¹ce specjalnych sposobów podczyszczania i neutralizacji, emituj¹cych
zanieczyszczenia gazowe lub py³owe, mog¹cymi byæ
ród³em ha³asu, mo¿liwa wy³¹cznie wtedy, gdy w³aciwe operaty i oceny oddzia³ywania inwestycji na rodowisko wyklucz¹ ich negatywny wp³yw na rodowisko
przyrodnicze i ¿ycie ludzi;
4) nie dopuszcza siê lokalizacji obiektów hodowlanych.
6. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy - wg rysunku planu,
2) dopuszczalne gabaryty wysokociowe obiektów kubaturowych - bez ograniczeñ,
3) ustala siê obowi¹zek zabezpieczenia niezbêdnych miejsc
postojowych w granicach w³asnoci dzia³ki,
4) dopuszczalna powierzchnia zabudowy i uszczelnienia
terenu dzia³ki - 70%,
5) minimalna powierzchnia dzia³ki zagospodarowana zieleni¹ zorganizowan¹ - 10% powierzchni ogólnej lub
poszczególnych dzia³ek,
6) minimalna powierzchnia dzia³ki, po ewentualnym podziale wtórnym, 0,5 ha.
7. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej wg
technicznych warunków przy³¹czenia okrelonych przez
dostawców mediów, zgodnie z zasadami okrelonymi w §8.
8. Warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego wg §9
niniejszej uchwa³y.
9. Dostêpnoæ komunikacyjna z drogi gminnej na warunkach
okrelonych przez zarz¹dcê drogi, zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami szczególnymi.
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§8. Ustala siê nastêpuj¹ce, obowi¹zuj¹ce na ca³ym obszarze objêtym planem, zasady wyposa¿enia terenów
w urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenia terenu):
1. Zaopatrzenie w wodê - z sieci wodoci¹gowej gminy lub
zgodnie z zatwierdzonymi operatami wodno-prawnymi.
2. Odprowadzenie wód opadowych - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w zakresie gospodarki wodnej.
3. Odprowadzenie cieków sanitarnych:
1) docelowo do sieci kanalizacji sanitarnej,
2) dopuszcza siê, tymczasowo, odprowadzanie cieków
do szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, z wywozem do miejsc wskazanych przez organ gminy, na
zasadach okrelonych w przepisach szczególnych oraz
zgodnie z ustaleniami zawartymi w §9 ust. 1 pkt 2.
4. Sk³adowanie odpadów zgodnie z zasadami okrelonymi
przez Radê Gminy Siedlec w sprawie utrzymania czystoci
i porz¹dku w gminie i obowi¹zuj¹c¹ ustaw¹ o odpadach.
5. Zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ i gaz - zgodnie
z warunkami okrelonymi przez dysponentów sieci.
§9. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki korzystania ze rodowiska przyrodniczego:
1. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki w zakresie ochrony gruntów i wód gruntowych:
1) sk³adowanie materia³ów, surowców i odpadów zwi¹zanych z prowadzon¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹
w miejscach specjalnie wyznaczonych, zgodnie z przepisami szczególnymi; nie dopuszcza siê sk³adowania
na powietrzu i bezporednio na powierzchni terenu
produktów i materia³ów pyl¹cych, a tak¿e mog¹cych
przenikaæ do gruntu lub wód gruntowych;
2) obowi¹zuje podczyszczanie, odt³uszczanie, neutralizowanie cieków pop³ucznych i technologicznych wytwarzanych w procesie produkcyjnym lub dzia³alnoci
us³ugowej, przed odprowadzeniem tych cieków do
systemu oczyszczania (oczyszczalni cieków),
z dopuszczeniem gromadzenia ich tymczasowo
w szczelnych zbiornikach bezodp³ywowych, zgodnie
z warunkami okrelonymi przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
3) odprowadzenie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej lub systemu wód otwartych lub do ziemi po ich
oczyszczeniu na terenie zak³adu (³apacze oleju, p³askowniki, itp.) zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym;
4) obowi¹zuje utrzymanie dro¿noci rowów melioracyjnych znajduj¹cych siê w obrêbie terenu objêtego planem i jego bezporednim s¹siedztwie.
2. Ustala siê nastêpuj¹ce warunki dotycz¹ce ochrony przed
nadmiernym ha³asem i ochrony powietrza:

1) zobowi¹zuje siê inwestorów do zabezpieczenia rodowiska przed ród³ami ha³asu lokalizowanymi na terenie zak³adu, zgodnie z przepisami szczególnymi; ustala
siê maksymalny dopuszczalny poziom ha³asu na granicy terenu lub na zewnêtrznych granicach poszczególnych dzia³ek wyra¿ony równowa¿nym poziomem dwiêku A - w dzieñ 50 dB, w nocy 40 dB;
2) obowi¹zuje zakaz emisji py³ów i gazów technologicznych do atmosfery;
3) ogrzewanie pomieszczeñ i wytwarzanie energii dla
celów produkcyjnych na bazie ekologicznych noników energii (gaz, olej opa³owy, energia elektryczna)
lub innych gwarantuj¹cych minimaln¹ emisjê substancji szkodliwych, zgodnie z operatem ochrony powietrza.
3. Pozosta³e ustalenia z zakresu ochrony rodowiska:
1) dopuszcza siê sk³adowanie odpadów niebezpiecznych
w ilociach i miejscach wyznaczonych zgodnie z decyzj¹ odpowiednich organów administracji i Inspektora Ochrony rodowiska,
2) obowi¹zuje zachowanie lub odtworzenie istniej¹cych
zadrzewieñ i zakrzewieñ.
§10. W przypadku stwierdzenia, w trakcie prac ziemnych
znalezisk archeologicznych, obowi¹zuje zabezpieczenie znaleziska i zg³oszenie powy¿szego faktu w³aciwym s³u¿bom
ochrony zabytków celem podjêcia w³aciwych prac wykopaliskowych.
§11. Do czasu realizacji ustaleñ planu obowi¹zuje dotychczasowe wykorzystanie terenu.
ROZDZIA£ III
Ustalenia koñcowe
§12. 1. Ustala siê zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jednorazowe op³aty z tytu³u wzrostu wartoci
nieruchomoci, w wysokoci 15% dla terenów zabudowy
techniczno-produkcyjnej.
2. Stanowisko Rady gminy w zwi¹zku z art. 20 ust. 1
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
stanowi za³¹cznik nr 2 (niepublikowany) do niniejszej uchwa³y.
§13. Wykonanie niniejszej uchwa³y powierza siê Wójtowi
Gminy Siedlec.
§14. Niniejsza uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Siedlec
() W³adys³aw Lenik
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XVIII/140/04
Rady Gminy Siedlec
z dnia 21 wrzenia 2004 r.

STANOWISKO
Rada Gminy Siedlec w zwi¹zku z przepisami art. 20 ust.
1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717, zm. Dz.U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41):

1) Strategi¹ Rozwoju Gminy Siedlec przyjêt¹ Uchwa³¹ nr
XXVI/147/2001 Rady Gminy Siedlec z dnia 6 czerwca
2001 r. oraz zmian¹ przyjêt¹ Uchwa³a nr XVI/127/2004
z dnia 27 maja 2004 r.

1. Stwierdza, ze w procesie sporz¹dzania planu na etapie
wy³o¿enia projektu planu do publicznego wgl¹du zg³oszono 1 wniosek dotycz¹cy utrzymania funkcji rolnej na
dzia³ce nr 350/1 w Kie³pinach. Rada gminy Siedlec postanawia utrzymaæ projektowane przeznaczenie terenu, tj.
tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej z mo¿liwoci¹
nasadzeñ wikliny energetycznej.

2) Wieloletnim programem inwestycyjnym w zakresie
wodoci¹gowania, kanalizacji i dróg wspó³finansowanych z funduszy przedakcesyjnych przyjêtym Uchwa³¹
nr XIII/115/03 Rady Gminy Siedlec z dnia 30 grudnia
2003 r. poprzez wykorzystanie rodków w³asnych
i funduszy strukturalnych UE.

2. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹ce
do zadañ w³asnych gminy, zapisane w planie realizowane
bêd¹ zgodnie z przyjêtymi programami, tj.:

3201
UCHWA£A Nr XXIV/193/2004 RADY MIEJSKIEJ W KROTOSZYNIE
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XI/91/2003 z dnia 28 sierpnia 2003 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Krotoszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591; z póniejszymi zmianami), Rada Miejska w Krotoszynie
uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. W Regulaminie Komisji Rewizyjnej stanowi¹cym
za³¹cznik nr 5 do uchwa³y Nr XI/91/2003 z dnia 28 sierpnia
2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy
Krotoszyn wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w §8 dodaje siê ust. 8 w brzmieniu:
8. Obrady komisji prowadzi przewodnicz¹cy, jego zastêpca
lub upowa¿niony przez przewodnicz¹cego cz³onek komisji.
Projekt porz¹dku obrad przedstawiony przez przewodnicz¹cego obowi¹zuje po przeg³osowaniu przez cz³onków komisji.
W trakcie posiedzenia komisji przewodnicz¹cy ma prawo
zmieniæ kolejnoæ rozpatrywanych spraw.
2. W Regulaminie Komisji Spo³ecznej stanowi¹cym za³¹cznik nr 6 do Statutu wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

w §5 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Obrady komisji prowadzi przewodnicz¹cy, jego zastêpca
lub upowa¿niony przez przewodnicz¹cego cz³onek komisji.
Projekt porz¹dku obrad przedstawiony przez przewodnicz¹cego obowi¹zuje po przeg³osowaniu przez cz³onków komisji.
W trakcie posiedzenia komisji przewodnicz¹cy ma prawo
zmieniæ kolejnoæ rozpatrywanych spraw.
3. W Regulaminie Komisji Bud¿etowo-Gospodarczej stanowi¹cym za³¹cznik nr 7 do Statutu wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:
w §5 dodaje siê ust. 7 w brzmieniu:
7. Obrady komisji prowadzi przewodnicz¹cy, jego zastêpca
lub upowa¿niony przez przewodnicz¹cego cz³onek komisji.
Projekt porz¹dku obrad przedstawiony przez przewodnicz¹cego obowi¹zuje po przeg³osowaniu przez cz³onków komisji.
W trakcie posiedzenia komisji przewodnicz¹cy ma prawo
zmieniæ kolejnoæ rozpatrywanych spraw.
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§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady.

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

Przewodnicz¹cy Rady
() Wies³aw wica

3202
UCHWA£A Nr XVIII/114/2004 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
w sprawie nadania statutu Miejsko - Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej w Stawiszynie
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada
Miejska w Stawiszynie uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê Statut Miejsko - Gminnemu Orodkowi
Pomocy Spo³ecznej w Stawiszynie stanowi¹cy za³¹cznik
Nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr X/52/91 Rady Gminy i Miasta
w Stawiszynie z dnia 30 kwietnia 1991 r. w sprawie nadania
statutu Miejsko - Gminnemu Orodkowi Pomocy Spo³ecznej
w Stawiszynie.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
() Wojciech Ko³odziejczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVIII/114/2004
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 23 wrzenia 2004 r.

STATUT MIEJSKO - GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W STAWISZYNIE
§1. Miejsko - Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej
w Stawiszynie zwany dalej orodkiem dzia³a w szczególnoci na podstawie:

2. ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 ze zm.) oraz wydanych na
jej podstawie aktach wykonawczych,

1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) oraz wydanych na jej
podstawie aktach wykonawczych,

3. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postêpowania
administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
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4. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych
na jej podstawie aktach wykonawczych,
5. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹dowych (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 ze zm.) oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,
6. uchwa³y Nr XII/39/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy
w Stawiszynie z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powo³ania Miejsko - Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Stawiszynie,
7. przepisów dotycz¹cych pañstwowych jednostek organizacyjnych i jednostek bud¿etowych,
8. niniejszego statutu.
§2. 1. Orodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ i bud¿etow¹
podporz¹dkowan¹ Burmistrzowi Stawiszyna.
2. Gmina, realizuj¹c zadania zlecone z zakresu administracji
rz¹dowej, kieruje siê ustaleniami przekazanymi przez
wojewodê.
3. Orodek, wykonuj¹c zadania w³asne w zakresie pomocy
spo³ecznej, kieruje siê ustaleniami Burmistrza.
4. Nadzór merytoryczny nad orodkiem sprawuje Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu Delegatura w Kaliszu
i Regionalny Orodek Polityki Spo³ecznej w Poznaniu.
5. Obszarem dzia³ania orodka jest teren obejmuj¹cy Gminê
i Miasto Stawiszyn.
6. Siedziba orodka mieci siê w Ratuszu w Stawiszynie.
§3. 1. Przedmiotem dzia³alnoci Orodka jest organizacja
i wykonanie pomocy spo³ecznej na terenie Gminy
i Miasta Stawiszyn.
2. Do zadañ orodka nale¿y w szczególnoci:
a) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustawami
wiadczeñ,
b) praca socjalna,
c) prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
d) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
e) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb
spo³ecznych,
f) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej, samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§4. 1. Orodek realizuje:
- zadania w³asne gminy z zakresu pomocy spo³ecznej,
- zadania zlecone gminie z zakresu pomocy spo³ecznej,
- wiadczenia rodzinne,
- programy z zakresu pomocy spo³ecznej,
2. W zakresie postêpowania administracyjnego, prowadzonego w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami orodek dzia³a
jako organ I instancji.
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§5. W realizacji swych zadañ orodek wspó³pracuje z:
1. Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim,
2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
3. Regionalnym Orodkiem Polityki Spo³ecznej,
4. Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
5. Powiatowym Zespo³em ds. Orzekania o Niepe³nosprawnoci,
6. Powiatowym Urzêdem Pracy,
7. S¹dami i pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi,
8. Organizacjami pozarz¹dowymi, Kocio³ami, osobami
prawnymi i fizycznymi, stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi itp. w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z pomocy
spo³ecznej.
§6. W orodku mog¹ zostaæ utworzone nastêpuj¹ce stanowiska pracy:
1. Kierownika,
2. Specjalisty pracy socjalnej,
3. Starszego pracownika socjalnego,
4. Pracownika socjalnego,
5. Opiekunki domowej,
6. Koordynatora ds. komputeryzacji,
7. Pracownika ds. wiadczeñ rodzinnych,
8. G³ównego ksiêgowego.
W zwi¹zku z realizacj¹ wiadczeñ rodzinnych zosta³o wyodrêbnione 1-no osobowe stanowisko pracy.
Szczegó³owe zasady pracy orodka okrela Regulamin
organizacyjny.
Orodek jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim pracowników.
Obowi¹zki poszczególnych pracowników reguluj¹ zakresy
czynnoci opracowane przez Kierownika orodka.
§7. 1. Orodkiem kieruje Kierownik odpowiedzialny za
jego dzia³alnoæ, który w szczególnoci:
1) ustala potrzeby Gminy i Miasta w zakresie pomocy spo³ecznej i wiadczeñ rodzinnych,
2) ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ orodka,
3) zarz¹dza mieniem i reprezentuje orodek na zewn¹trz,
4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem wiadczeñ pomocy
spo³ecznej i wiadczeñ rodzinnych oraz prac¹ pracowników orodka,
5) mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli powództwa o roszczenia alimentacyjne,
6) wszczyna w ramach obowi¹zuj¹cego stanu prawnego,
postêpowania przed s¹dami i innymi organami w sprawach osób korzystaj¹cych ze wiadczeñ pieniê¿nych
z pomocy spo³ecznej,
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7) w swych dzia³aniach Kierownik orodka przestrzega obowi¹zuj¹ce przepisy oraz kieruje siê dobrem objêtych nimi
osób,
8) sk³ada corocznie sprawozdania Radzie Miejskiej z dzia³alnoci orodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.
2. Decyzje o zatrudnianiu i zwolnieniu Kierownika orodka podejmuje Burmistrz.

Poz. 3202, 3203

w zakresie pomocy spo³ecznej nale¿¹cych do w³aciwoci
gminy oraz do prowadzenia postêpowania w sprawach wiadczeñ rodzinnych a tak¿e do wydawania w tych sprawach
decyzji administracyjnych.
4 Kierownik zarz¹dza orodkiem przy pomocy samodzielnych stanowisk.
5. Kierownika w czasie jego nieobecnoci zastêpuje upowa¿niony pracownik socjalny.

3. Kierownik orodka jest upowa¿niony do wydawania
decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach

3203
UCHWA£A Nr XVIII/115/2004 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminê Stawiszyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dnie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 ze zm.), w zw. z art. 44 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.)
Rada Gminy w Stawiszynie uchwala, co nastêpuje:
§1. 1. Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.
2. O sprawieniu pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu
przez gminê mo¿e równie¿ ubiegaæ siê osoba lub rodzina
bêd¹ca w niedostatku i nie maj¹ca mo¿liwoci ubiegania siê
o wiadczenie na ten cel z innych tytu³ów.

5) przewóz zw³ok,
6) obs³ugê przy pochówku,
7) inne czynnoci wynikaj¹ce z okolicznoci, zgodnie z wyznaniem zmar³ego, prawem i miejscowymi zwyczajami.
§3. 1. Gmina zleca organizacjê pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wczeniejszym okreleniu przez kierownika Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Stawiszynie zakresu niezbêdnych czynnoci oraz górnych
granic kosztów z tym zwi¹zanych.
2. Zapisy ust. 1 stosuje siê odpowiednio w przypadku
zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

3. Pogrzeb powinien byæ dokonany zgodnie z wyznaniem
zmar³ego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kocio³a, oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§4. Kierownik Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej dokonuje zap³aty lub zwrotu kosztów pogrzebu na
podstawie:

§2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbêdne czynnoci
z tym zwi¹zane, a w szczególnoci:

1) wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które
dokona³y pochówku,

1) zakup trumny,
2) zakup niezbêdnego ubrania,
3) przechowanie zw³ok,
4) przygotowanie zw³ok do pochówku,

2) rachunku wystawionego przez firmê, której zosta³y zlecone czynnoci po uprzednim wykonaniu zlecenia.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Stawiszyna.
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§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
() Wojciech Ko³odziejczak

3204
UCHWA£A Nr XVIII/118/2004 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Dzia³aj¹c na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 z pón. zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zmianami) Rada Miejska
w Stawiszynie uchwala co nastêpuje:
§1. Do kategorii dróg gminnych, po zasiêgniêciu opinii
Zarz¹du Powiatu Kaliskiego zalicza siê drogi w brzmieniu
za³¹cznika Nr 1 i Nr 2 do niniejszej uchwa³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
() Wojciech Ko³odziejczak

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVIII/118/2004
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XVIII/118/2004
Rady Miejskiej w Stawiszynie
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
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3205
UCHWA£A Nr XVIII/119/2004 RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE
z dnia 23 wrzenia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego, umieszczenie w pasie drogowym
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych oraz reklam,
na cele zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg,
dla których zarz¹dc¹ jest Gmina i Miasto Stawiszyn
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 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r.
Nr 71 poz. 838 ze zmianami) Rada Miejska w Stawiszynie
uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za zajêcie 1 m2
pasa drogowego, za ka¿dy dzieñ, w celu prowadzenia robót
w pasie drogowym:
1) za zajêcie jezdni do 50% szerokoci o nawierzchni twardej
3,00 z³,
2) za zajêcie jezdni pow. 50% szerokoci nawierzchni twardej
6,00 z³,
3) za zajêcie chodnika o nawierzchni twardej

3,00 z³,

4) za zajêcie jezdni i chodników gruntowych

2,00 z³,

5) za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego
1,00 z³.
Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego rozumie siê równie¿
zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za umieszczenie w pasie drogowym 1 m2 urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego:
1) w jezdni (bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni)

40,00 z³,

2) w chodniku (bez wzglêdu na rodzaj nawierzchni)
20,00 z³,
3) w pozosta³ych elementach pasa drogowego
4) na obiektach mostowych

10,00 z³,
150,00 z³.

Dla urz¹dzeñ infrastruktury technicznej stanowi¹cej mienie Gminy ustala siê stawkê w wysokoci 0,00 z³.
§3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego,
niezwi¹zanego z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, w wysokoci 0,20 z³ za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut poziomy obiektu.

§4. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego, w celu umieszczenia reklamy, w wysokoci 1,50
z³ za 1 m2 powierzchni reklamy, z zastrze¿eniem pkt 1 i 2:
1) reklamy (szyldy) o powierzchni nie przekraczaj¹cej 1 m2,
umieszczone nad lub na obiekcie, w których prowadzona
jest dzia³alnoæ gospodarcza, zawieraj¹ce wy³¹cznie informacje o prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci
gospodarczej, w wysokoci 0,50 z³ za 1 m2 powierzchni
reklamy,
2) reklamy zawieraj¹ce informacjê o gminie, powiecie lub
województwie w szczególnoci o postaci planów, map,
tablic, plansz, w wysokoci 0,00 z³ za 1 m2 powierzchni
reklamy.
§5. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego na prawach wy³¹cznoci, w celach innych ni¿
wymienione w §1 - 4, w wysokoci 1,00 z³ za 1 m2 powierzchni
pasa drogowego.
§6. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego, w celu wykonania robót zwi¹zanych z funkcjonowaniem dróg (np. wykonanie zjazdu do posesji, budowa
kanalizacji deszczowej lub rowów dla odwadniania drogi,
budowy owietlenia drogi), w wysokoci 0,00 z³ za 1 m2
powierzchni pasa drogowego.
§7. Roczne stawki op³at, okrelone w §2, obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym lub obiekcie in¿ynierskim.
Za niepe³ny rok kalendarzowy wysokoæ rocznych stawek
op³at oblicza siê proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia
urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie
in¿ynieryjnym.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Stawiszyn.
§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Stawiszynie
() Wojciech Ko³odziejczak
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3206
UCHWA£A Nr XXIX/250/04 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 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 214,
poz. 1816, Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721,
Nr 80, poz. 717 oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 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), Rada Gminy w Dopiewie
uchwala, co nastêpuje:

§1. Zalicza siê do kategorii dróg gminnych drogi wyszczególnione w wykazie stanowi¹cym za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie 14 dni po og³oszeniu
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie
() Leszek Nowaczyk

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/250/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
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Za³¹cznik
do uchwa³y XXIX/250/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
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Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIX/250/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzesieñ 2004 r.
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Za³¹cznik Nr 4
do Uchwa³y Nr XXIX/250/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzesieñ 2004 r.

D¥BRÓWKA
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2
2
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1 12
1 12
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXIX/250/04
Rady Gminy Dopiewo
z dnia 27 wrzesieñ 2004 r.

SKÓRZEWO

12
2

3452675892
3452675892

1 2
1 2

3207
UCHWA£A Nr XXIX/251/04 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Skórzewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z 8 marca
1990 r. - O samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, nr 214 poz. 1806) Rada
Gminy Dopiewo uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê ulicom we wsi Skórzewo:
- MIÊTOWA, biegn¹ca od ulicy Rumiankowej do ulicy Zielnej,

- KMINKOWA, biegn¹ca od ulicy Rumiankowej do ulicy
Zielnej, równoleg³a do ulicy Miêtowej.
§2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapê
zasadnicz¹ i ewidencyjn¹ wsi Skórzewo.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie
() Leszek Nowaczyk
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3208
UCHWA£A Nr XXIX/252/04 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi D¹brówka
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca
1990 r. - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591, z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806; z 2003 r. Dz.U.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Dz.U. Nr 102 poz.
1055, Nr 116 poz. 1203, nr 214 poz. 1806) Rada Gminy
Dopiewo uchwala co nastêpuje:
§1. Nadaje siê nazwê ulicom we wsi D¹brówka:
- WIERKOWA, biegn¹ca od ulicy Platanowej do ulicy Kasztanowej,
- MODRZEWIOWA, biegn¹ca od ulicy wierkowej do ulicy
Dêbowej,

- JOD£OWA, biegn¹ca od ulicy Platanowej do ulicy Kasztanowej.
§2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapê
zasadnicz¹ i ewidencyjn¹ wsi D¹brówka.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie
() Leszek Nowaczyk
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3209
UCHWA£A Nr XXIX/253/04 RADY GMINY DOPIEWO
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewiec
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z 8 marca 1990
r. - o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591,
z Dz.U. z 2002 Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.
558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z
2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Dz.U.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, nr 214 poz. 1806) Rada
Gminy Dopiewo uchwala co nastêpuje:

§2. Uchwalona nazwa ulicy podlega naniesieniu na mapê
zasadnicz¹ i ewidencyjn¹ wsi Dopiewiec.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dopiewo.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni po
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. Nadaje siê nazwê ulicy we wsi Dopiewiec:
- OGRODOWA, biegn¹ca od drogi oznaczonej w ewidencji
nr 268 w kierunku po³udniowym.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Dopiewie
() Leszek Nowaczyk

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 152

— 14181 —

Poz. 3209

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 152

Poz. 3210

— 14182 —

3210
UCHWA£A Nr LIII/569/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 28 wrzenia 2004 r.
w sprawie zaliczenia ulic w miecie Poznaniu do kategorii dróg publicznych
Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838,
Nr 86, poz. 958, 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. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717,
Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 173, poz.
1808) uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Miasta Poznania.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia
2005 r. po uprzednim og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania
() Przemys³aw Alexandrowicz

§1. Zalicza, siê do kategorii dróg gminnych ulice wymienione w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr LIII/569/IV/2004
Rady Miasta Poznania
z dnia 28 wrzenia 2004 r.
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3211
UCHWA£A Nr 212/XXX/04 RADY MIEJSKIEJ W REMIE
z dnia 28 wrzenia 2004 r.
w sprawie u¿ywania wyrobów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pón. zm.) Rada Miejska w remie uchwala, co
nastêpuje:
§1. 1. Ogranicza siê na terenie gminy rem u¿ywanie
(eksplodowanie) wyrobów pirotechnicznych o charakterze
widowiskowym, zwanych dalej wyrobami pirotechnicznymi,
wy³¹cznie do dni 31 grudnia i 1 stycznia danego roku.
2. Postanowienie zawarte w ust. 1 nie dotyczy pokazów
pirotechnicznych wykonywanych w ramach otwartych imprez
zorganizowanych dla publicznoci oraz imprez okolicznociowych o charakterze zamkniêtym.
§2. 1. Wyroby pirotechniczne u¿ywaæ (eksplodowaæ) mog¹
wy³¹cznie osoby pe³noletnie.
2. Dzieci i m³odzie¿ poni¿ej 18 roku ¿ycia mog¹ u¿ywaæ
(eksplodowaæ) wyroby pirotechniczne wy³¹cznie pod opiek¹
rodziców (opiekunów) wzglêdnie innych osób pe³noletnich
upowa¿nionych przez rodziców (opiekunów).
§3. U¿ywanie (eksplodowanie) wyrobów pirotechnicznych
mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie w miejscach nie stanowi¹cych
zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi, zwierz¹t oraz mienia.

§4. Pokazy pirotechniczne, o których mowa w §1 ust. 2
mog¹ siê odbywaæ do godz. 22.00 a w pi¹tki, soboty i w dni
poprzedzaj¹ce wiêta ustawowo wolne od pracy do godz.
23.00.
§5. Za nieprzestrzeganie postanowieñ uchwa³y grozi kara
grzywny nak³adana w trybie i na zasadach okrelonych
w Kodeksie wykroczeñ i Kodeksie postêpowania w sprawach
o wykroczenia.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi remu.
§7. Traci moc uchwa³a Nr 496/XLVI/02 Rady Miejskiej
w remie z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie u¿ywania
materia³ów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym
(Dz. Urz. Woj. Wielkop. z 2002 r. Nr 81, poz. 2093).
§8. 1. Uchwa³a podlega og³oszeniu w drodze obwieszczenia oraz na tablicach Urzêdu Miejskiego, a tak¿e
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 dni od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy Rady
() Maciej Janiszewski
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3212
UCHWA£A Nr XVI/140/04 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmian w podziale Miasta i Gminy Komin Wielkopolski na okrêgi wyborcze,
ustalenia ich granic i numerów
Na podstawie art. 92 ust. 2 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) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVIII/289/2002 Rady
Miejskiej w Kominie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca
2002 r. w sprawie podzia³u Miasta i Gminy Komin Wielkopolski na okrêgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów
oraz liczby radnych wybieranych w ka¿dym okrêgu ustala siê,
granice okrêgu wyborczego Nr 1 i okrêgu wyborczego Nr 2
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na s³upach
og³oszeniowych i tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
Komin Wielkopolski oraz w Echu Komina.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/140/2004
Rady Miejskiej w Kominie Wlkp.
z dnia 29 wrzenia 2004 r.
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3213
UCHWA£A Nr XVI/141/04 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 wrzenia 2004 r.
w sprawie zmian w podziale na obwody g³osowania na obszarze Miasta i Gminy Komin Wielkopolski
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547
iz 2004 r. Nr 25, poz. 219) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr XVIII/290/2002 Rady
Miejskiej w Kominie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca
2002 r. w sprawie utworzenia sta³ych obwodów g³osowania
na obszarze Miasta i Gminy Komin Wielkopolski ustala siê,
granice obwodu g³osowania Nr 1 i obwodu g³osowania Nr 2
jak w za³¹czniku do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wielkopolski.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomoci na s³upach
og³oszeniowych i tablicy og³oszeñ Urzêdu Miasta i Gminy
Komin Wielkopolski oraz w Echu Komina.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/141/04
Rady Miejskiej w Kominie Wlkp.
z dnia 29 wrzenia 2004 r.
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3214
UCHWA£A Nr XVI/147/2004 RADY MIEJSKIEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
z dnia 29 wrzenia 2004 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej
w Kominie Wielkopolskim
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón. zm.) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593
z pón. zm.) Rada Miejska w Kominie Wlkp. uchwala co
nastêpuje:
§1. Uchwala siê Statut Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp. w wersji stanowi¹cej
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§2. Traci moc:

2. uchwa³a nr XIII/114/2004 Rady Miejskiej w Kominie Wlkp.
z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie wprowadzenia zmian
do Statutu Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp.
§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Komin Wlkp. oraz Kierownikowi Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

1. uchwa³a nr XIX/201/2001 Rady Miejskiej w Kominie Wlkp.
z dnia 1 lutego 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu
Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wlkp.

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

Za³¹cznik
do uchwa³y nr XVI/147/2004
Rady Miejskiej w Kominie Wlkp.
z dnia 29 wrzenia 2004 r.

STATUT MIEJSKO GMINNEGO ORODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KOMINIE WIELKOPOLSKIM
§1. Miejsko Gminny Orodek Pomocy Spo³ecznej w Kominie Wielkopolskim zwany dalej Orodkiem Pomocy Spo³ecznej dzia³a na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593 z póniejszymi zmianami),
2. przepisów dotycz¹cych pañstwowych jednostek organizacyjnych i jednostek bud¿etowych,
3. Uchwa³y Nr X/51/90 Rady Miasta i Gminy w Kominie
z dnia 6 marca 1990 r. w sprawie powo³ania Miejsko
Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Kominie.
4. Zarz¹dzenia Nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Komin Wielkopolski z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie upowa¿nienia Kierownika Miejsko Gminnego Orodka Pomocy
Spo³ecznej do prowadzenia postêpowania w sprawach
wiadczeñ rodzinnych oraz do wydawania w tych sprawach decyzji,
5. Zarz¹dzenia Nr 18/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Komin Wielkopolski w sprawie upowa¿nienia Kierownika
Miejsko Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej z dnia

4 maja 2004 r. do wydawania decyzji administracyjnych
w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej
nale¿¹cych do w³aciwoci gminy,
6. niniejszego statutu.
§2. 1. Orodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organizacyjn¹, bud¿etow¹, podporz¹dkowan¹ Radzie Miejskiej
w Kominie Wielkopolskim.
2. Obszarem dzia³ania Orodka Pomocy Spo³ecznej jest
teren obejmuj¹cy miasto i gminê.
3. Siedzib¹ Orodka Pomocy Spo³ecznej jest budynek
przy ulicy Krotoszyñskiej 16 w Kominie Wielkopolskim.
§3. 1. Przedmiotem dzia³alnoci Orodka Pomocy Spo³ecznej jest organizacja i wykonanie pomocy spo³ecznej oraz
realizacja wiadczeñ rodzinnych dla mieszkañców z terenu
miasta i gminy.
2. Do zadañ Orodka Pomocy Spo³ecznej nale¿y w szczególnoci:
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1) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych wiadczeñ
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej i ustaw¹ o wiadczeniach
rodzinnych,

11) organizowanie i wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

2) praca socjalna rozumiana jako dzia³alnoæ zawodowa
skierowana na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolnoci do funkcjonowania
w spo³eczeñstwie poprzez pe³nienie odpowiednich ról
spo³ecznych oraz tworzenie warunków sprzyjaj¹cych temu
celowi,

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

3) prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrastruktury socjalnej,
4) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
wiadczenia z pomocy spo³ecznej,
5) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo³ecznych,
6) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
§4. Zadania okrelone w ustawie o pomocy spo³ecznej s¹
realizowane przez jednostki samorz¹du terytorialnego oraz
organy administracji rz¹dowej.
Do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym
nale¿y:
1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêd-nieniem
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,
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 niemaj¹cym dochodu
i mo¿liwoci uzyskania wiadczeñ na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,
14) do¿ywianie dzieci,
15) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,
16) kierowanie do Domu Pomocy Spo³ecznej i ponoszenie
odp³atnoci za pobyt mieszkañca w tym domu,
17) sporz¹dzanie sprawozdawczoci oraz przekazywanie jej
w³aciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu informatycznego,
18) utworzenie i utrzymanie Orodka Pomocy Spo³ecznej
w tym zapewnienie rodków na wynagrodzenia pracowników.
Do zadañ w³asnych gminy nale¿y:
1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celowych,
2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze,
3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i orodkach wsparcia o zasiêgu gminnym oraz
kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,
4) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych.
Do zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
realizowanych przez gminê nale¿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,

8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredytowego,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub ekologiczn¹,

9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie 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 niezamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem lub
rodzeñstwem,

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury rodowiskowych domów pomocy spo³ecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

10) praca socjalna,

6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.
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rodki na realizacjê i obs³ugê wymienionych zadañ zapewnia bud¿et pañstwa.
§5. W realizacji zadañ Miejsko Gminny Orodek Pomocy
Spo³ecznej wspó³pracuje z:
1) Urzêdem Wojewódzkim w Poznaniu,
2) Regionalnym Orodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu,
3) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
4) Powiatowym Urzêdem Pracy,
5) Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kas¹ Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego,
6) S¹dem, pañstwowymi jednostkami organizacyjnymi
i szko³ami,
7) Organizacjami spo³ecznymi, Kocio³em Katolickim i innymi kocio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi, fundacjami,
stowarzyszeniami, pracodawcami, osobami fizycznymi
i prawnymi w zakresie pomocy spo³ecznej,
8) Orodkiem Interwencji Kryzysowej.
§6. 1. W sk³ad Orodka Pomocy Spo³ecznej wchodz¹ samodzielne stanowiska pracy.
2. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹, zadania i zasady
funkcjonowania Orodka Pomocy Spo³ecznej ustali Kierownik
Orodka w regulaminie organizacyjnym.
§7. 1. Orodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje Kierownik
odpowiedzialny za jego dzia³alnoæ, który w szczególnoci:
1) ustala potrzeby Gminy Komin Wlkp. w zakresie pomocy
spo³ecznej,
2) ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ Orodka Pomocy
Spo³ecznej,

Poz. 3214

3) zarz¹dza mieniem i reprezentuje Orodek na zewn¹trz,
4) sprawuje nadzór nad przyznawaniem wiadczeñ pomocy
spo³ecznej i wiadczeñ rodzinnych oraz prac¹ pracowników,
5) sk³ada coroczne sprawozdanie Radzie Miejskiej z dzia³alnoci Orodka.
2. Decyzjê o zatrudnieniu i zwolnieniu Kierownika Orodka Pomocy Spo³ecznej podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy
Komin Wielkopolski.
3. Kierownik Orodka Pomocy Spo³ecznej jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych o przyznaniu lub
odmowie przyznania wiadczeñ z zakresu pomocy spo³ecznej
i wiadczeñ rodzinnych.
4. W razie nieobecnoci Kierownika Orodka Pomocy
Spo³ecznej decyzje administracyjne w zakresie pomocy spo³ecznej podejmuje starszy pracownik socjalny d/s wiadczeñ
w zakresie zadañ w³asnych.
5. W razie nieobecnoci Kierownika Orodka Pomocy
Spo³ecznej decyzje administracyjne w zakresie wiadczeñ
rodzinnych podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy Komin
Wielkopolski.
6. Kierownik zarz¹dza Orodkiem Pomocy Spo³ecznej
przy pomocy:
1) G³ównego ksiêgowego,
2) samodzielnych stanowisk pracy.
7. Kierownika w czasie jego nieobecnoci zastêpuje starszy pracownik socjalny d/s wiadczeñ z zakresu zadañ w³asnych.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 152

Poz. 3215

— 14189 —

3215
UCHWA£A Nr XXII/150/2004 RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 30 wrzenia 2004 r.
w sprawie stawek op³at za zajêcie pasa drogowego ulic i dróg,
których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71
poz. 838, ze zmianami), art. 18 ust. 2 pkt 8 z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dróg i ulic, których zarz¹dc¹ jest Burmistrz Miasta
i Gminy Pleszew zwanych dalej drogami gminnymi 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 nie zwi¹zanych 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) zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci
w celach innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3,
§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
ulic i dróg gminnych 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

- 0,80 z³,

2. przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szerokoci
- 3,00 z³,
3. przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
- 4,50 z³,
4. przy zajêciu chodnika, cie¿ek rowerowych, ci¹gu pieszych
- 0,60 z³,
5. przy zajêciu poboczy, innych elementów drogi

- 0,40 z³.

2. Stawki okrelone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
pasów dziel¹cych, zatok postojowych i autobusowych.
3. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
24 godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
jeden 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 ulic i dróg gminnych zajêtego
przez rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:
- poza obszarem zabudowanym
- w obszarze zabudowanym
- na drogowym obiekcie in¿ynierskim

- 4,00 z³,
8,00 z³,
- 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 liczy miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.
§4. 1. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa
w §1 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ
zajêcia 1 m2 powierzchni:
1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego lub us³ugowego
- 0,15 z³,
2) reklamy:
a) wietlnej

- 0,25 z³,

b) zwyk³ej

- 0,80 z³,

3) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiektów
- 0,10 z³.
2. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowany jak zajêcie pasa drogowego przez
jeden dzieñ.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w dzienniku urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Pleszewie
() mgr Mieczys³aw Ko³tuniewski
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3216
UCHWA£A Nr XVIII/130/04 RADY MIEJSKIEJ W ZDUNACH
z dnia 30 wrzenia 2004 r.
w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych
Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z póniejszymi zmianami), 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 póniejszymi zmianami) oraz art.
4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³oszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 62 poz. 718 z póniejszymi
zmianami) Rada Miejska w Zdunach 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 jezdni:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
0,50 z³,
b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szerokoci w³¹cznie
1,00 z³,
c) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni
2,00 z³,
2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, cie¿kach rowerowych i ci¹gach dla pieszych za zajêcie 1 m2
0,80 z³,
3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie 1 m2
0,40 z³.
§2. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia 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

0,30 z³,

b) w terenie zabudowanym

0,40 z³,

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów
3) za 1

m2

powierzchni reklamy

0,20 z³,
1,20 z³.

§3. Przez dzieñ zajêcia pasa drogowego, o którym mowa
w §1 i 2 rozumie siê równie¿ zajêcie pasa drogowego trwaj¹ce
krócej ni¿ 24 godziny.
§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzenia drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi zajêtej przez rzut
poziomy urz¹dzeñ:
1) poza obszarem zabudowanym

3,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym

7,00 z³,

3) na obiekcie mostowym

70,00 z³.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogowego na prawach wy³¹cznoci w celach innych ni¿ okrelone
w §1, §2 i §4:
1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni:
a) przy zajêciu jezdni do 20% szerokoci w³¹cznie
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
2,00 z³.
2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, cie¿ek rowerowych i ci¹gów dla
pieszych
0,80 z³,
3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni)
0,40 z³.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Andrzej Szeszycki
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3217
UCHWA£A Nr XV/88/2004 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad zwalniania z ponoszenia op³at
za pobyt dzieci lub osób pe³noletnich przebywaj¹cych w rodzinach zastêpczych
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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984) oraz art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593), Rada
Powiatu uchwala co nastêpuje:
§1. Przepisy Uchwa³y stosuje siê do rodziców, zwanych
dalej zobowi¹zanymi, których dziecko przed umieszczeniem w rodzinie zastêpczej zamieszkiwa³o na terenie Powiatu
Nowotomyskiego.
§2. 1. Zwolnienia udziela siê na wniosek zobowi¹zanych, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych - równie¿
z Urzêdu.
2. Zwolnienie mo¿e mieæ charakter zwolnienia ca³kowitego lub czêciowego.
§3. 1. Podstaw¹ udzielenia zwolnienia jest trudna sytuacja materialna zobowi¹zanego, jeli zobowi¹zany nie
posiada maj¹tku pozwalaj¹cego na utrzymanie siebie oraz
cz³onków rodziny pozostaj¹cych z nim we wspólnym gospo-

darstwie domowym, a jednoczenie dochód na osobê
w rodzinie nie przekracza wysokoci okrelonej w niniejszej
uchwale.
2. Sytuacjê materialn¹ zobowi¹zanego ustala siê
w drodze wywiadu rodowiskowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami o pomocy spo³ecznej oraz na podstawie
innych dokumentów zgromadzonych w toku postêpowania.
3. Ustalaj¹c wysokoæ op³aty uwzglêdnia siê sytuacjê
rodzinn¹ zdrowotn¹ oraz dochodow¹ i maj¹tkow¹ zobowi¹zanego.
§4. Warunki udzielenia zobowi¹zanemu zwolnienia okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§5. Decyzja o udzieleniu zwolnienia mo¿e zostaæ wydana
na okres maksymalnie jednego roku.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§7. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Witkowski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XV/88/2004
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 wrzenia 2004 r.

WARUNKI ZWALNIANIA ZOBOWI¥ZANYCH Z PONOSZENIA OP£AT
ZA POBYT DZIECI W RODZINACH ZASTÊPCZYCH
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UCHWA£A Nr XV/89/2004 RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO
z dnia 27 wrzenia 2004 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owych zasad zwalniania z ponoszenia op³at za pobyt dzieci
lub osób pe³noletnich przebywaj¹cych w placówkach opiekuñczo-wychowawczych
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, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984) 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. Przepisy Uchwa³y stosuje siê do rodziców, opiekunów
prawnych lub kuratora, zwanych dalej zobowi¹zanymi,
je¿eli osoba przebywaj¹ca w placówce opiekuñczo-wychowawczej, przed umieszczeniem w niej zamieszkiwa³a na terenie Powiatu Nowotomyskiego.
§2. 1. Zwolnienia udziela siê na wniosek zobowi¹zanych, a w przypadkach szczególnie uzasadnionych - równie¿
z Urzêdu.
2. Zwolnienie mo¿e mieæ charakter zwolnienia ca³kowitego lub czêciowego.
§3. 1. Podstaw¹ udzielenia zwolnienia jest trudna sytuacja materialna zobowi¹zanego, tj. jeli zobowi¹zany nie
posiada maj¹tku pozwalaj¹cego na utrzymanie siebie oraz
najbli¿szych cz³onków rodziny pozostaj¹cych z nim we wspól-

nym gospodarstwie domowym, a jednoczenie dochód na
osobê w rodzinie zobowi¹zanego nie przekracza wysokoci
okrelonej w niniejszej uchwale.
2. Sytuacjê materialn¹ zobowi¹zanego ustala siê
w drodze wywiadu rodowiskowego przeprowadzonego zgodnie z przepisami o pomocy spo³ecznej oraz na podstawie
innych dokumentów zgromadzonych w toku postêpowania.
3. Ustalaj¹c wysokoæ op³aty uwzglêdnia siê sytuacjê
rodzinn¹ zdrowotn¹ oraz dochodow¹ i maj¹tkow¹ zobowi¹zanego.
§4. Warunki udzielenia zobowi¹zanemu zwolnienia okrela za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
§5. Decyzja o udzieleniu zwolnienia mo¿e zostaæ wydana
na okres maksymalnie jednego roku.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§7. Uchwa³a niniejsza wchodzi w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Wilkoñski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XV/89/2004
Rady Powiatu Nowotomyskiego
z dnia 27 wrzenia 2004 r.

WARUNKI ZWALNIANIA ZOBOWI¥ZANYCH Z PONOSZENIA OP£AT ZA POBYT DZIECI LUB OSÓB PE£NOLETNICH
W PLACÓWKACH OPIEKUÑCZO-WYCHOWAWCZYCH
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UCHWA£A Nr XXII/113/2004 RADY POWIATU GRODZISKIEGO
z dnia 28 wrzenia 2004 r.
w sprawie okrelenia zasad i trybu umarzania wierzytelnoci jednostek organizacyjnych
Powiatu Grodziskiego z tytu³u nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy
- Ordynacja podatkowa lub udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿noci
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 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15 z 2003 r.,
poz. 148), Rada Powiatu Grodziskiego uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê zasady i tryb umarzania wierzytelnoci
jednostek organizacyjnych Powiatu Grodziskiego z tytu³u
nale¿noci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów
ustawy - Ordynacja podatkowa lub udzielania innych ulg
w sp³acaniu tych nale¿noci.

2. Zasady i tryb umarzania lub udzielania innych ulg
o których mowa w ust. 1 okrela za³¹cznik do uchwa³y.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Ryszard Górny

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXII/113/2004
Rady Powiatu Grodziskiego
z dnia 28 wrzenia 2004 r.

ZASADY I TRYB UMARZANIA WIERZYTELNOCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU GRODZISKIEGO
Z TYTU£U NALE¯NOCI PIENIÊ¯NYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIÊ PRZEPISÓW USTAWY
- ORDYNACJA PODATKOWA LUB UDZIELANIA INNYCH ULG W SP£ACANIU TYCH NALE¯NOCI
I. 1. Wierzytelnoæ mo¿e zostaæ umorzona w ca³oci lub
w czêci, je¿eli:

3. Przez wartoæ wierzytelnoci rozumie siê nale¿noæ
g³ówn¹.

a) nie ci¹gniêto jej w toku zakoñczonego postêpowania
likwidacyjnego lub upad³ociowego,

4. Organ w³aciwy do umarzania wierzytelnoci jest równie¿ uprawniony do umarzania odsetek oraz innych nale¿noci ubocznych.

b) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub d³u¿nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobierców,
c) ci¹gniêcie wierzytelnoci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿nika, a w szczególnoci jego egzystencji,
d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej wierzytelnoci, lub
postêpowanie egzekucyjne sta³o siê nieskuteczne.
2. Umorzenie w przypadkach okrelonych w pkt 1 c
- mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika, a w przypadkach
okrelonych w punkcie 1 a, b, d - z urzêdu.

II. 1. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi, uprawniony do udzielania ulg, na
wniosek d³u¿nika mo¿e odroczyæ termin zap³aty lub roz³o¿yæ
p³atnoæ ca³oci lub czêci nale¿noci na raty.
2. W razie udzielania ulg, o których mowa w pkt 1, nale¿y
kierowaæ siê mo¿liwociami p³atniczymi d³u¿nika oraz uzasadnionym interesem bud¿etu Powiatu.
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OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE
z dnia 8 padziernika 2004 r.
w sprawie zmiany w sk³adzie Rady Miejskiej w Kole
Na podstawie art. 183 w zwi¹zku z art. 194 ust. 1 ustawy
z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad
powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r.
Nr 159, poz. 1547 z pón. zm.) oraz §5 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:
1. W okrêgu Nr 4 stwierdzono wyganiêcie mandatu radnego

2. Na miejsce powy¿szego radnego wstêpuje
JÓZEF MIECZYS£AW DU¯YÑSKI
z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP
kandydat, który uzyska³ kolejno najwiêksz¹ liczbê g³osów
i nie utraci³ prawa wybieralnoci (Uchwa³a Rady Miejskiej
w Kole Nr XXVIII/177/2004 z dnia 29 wrzenia 2004 r.).

Obwieszczenie podaje siê do publicznej wiadomoci
w sposób zwyczajowo przyjêty na obszarze miasta Ko³o na
terenie okrêgu Nr 4 oraz publikuje w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

ROMUALDA ADAMKA
z listy Nr 3 Koalicyjny Komitet Wyborczy SLD - UP
(Uchwa³a Rady Miejskiej w Kole Nr XXVII/176/2004 z dnia
31 sierpnia 2004 r.).

Komisarz Wyborczy w Koninie
() Pawe³ Sypniewski
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