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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 147

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co
nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê ulicy w miejscowo�ci Kórnik obrêb
Bnin:

STANIS£AWA MICHA£OWSKIEGO � maj¹ca swój pocz¹-
tek od ulicy Witosa i biegn¹ca do dzia³ki 322, której podstawê
stanowi droga oznaczona dzia³k¹ 326/16, pokazana na za³¹cz-
niku.

3047

UCHWA£A Nr XXVII/308/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Kórniku obrêb Bnin

§2. Przebieg projektowanej ulicy okre�lono na podstawie
mapy ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Kórnik.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego oraz po og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Kórniku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku

(�) Maciej Marciniak

Poz. 3047
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 147

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142 poz. 1591) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co
nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê ulicy w miejscowo�ci Borówiec:

GRUNTOWA � maj¹ca swój pocz¹tek od ulicy Kempingo-
wej i biegn¹ca do dzia³ki 249/4, której podstawê stanowi
droga oznaczona dzia³k¹ 249/5, pokazana na za³¹czniku.

3048

UCHWA£A Nr XXVII/309/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w Borówcu

§2. Przebieg projektowanej ulicy okre�lono na podstawie
mapy ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Kórnik.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego oraz po og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w siedzibie
Urzêdu Miejskiego w Kórniku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Kórniku

(�) Maciej Marciniak

Poz. 3048
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 147

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) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Miejska w Kórniku uchwala, co
nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg zarz¹dzanych przez Urz¹d Miejski w Kórniku
zwanych dalej �drogami gminnymi�, na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹
dróg, dotycz¹ce:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym.

2. Op³aty rocznej za umieszczenie w pasie drogowym urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z potrzeba-
mi zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowe-
go.

3. Umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego(obiekty handlowe i us³ugo-
we itp.) oraz reklam.

4. Zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w ce-
lach innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3.

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego dróg
gminnych w celu, o którym mowa w §1 pkt 1, ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

a) jezdnia - bez ograniczenia ruchu � utrzymany dwukierun-
kowy ruch pojazdów na drogach jedno jezdniowych lub
ruch na wszystkich pasach na drogach (zajêcie jezdni do
20% szeroko�ci w³¹cznie) 1,50 z³

b) jezdnia - z ograniczeniem ruchu do jednego pasa � ruch
wahad³owy na drogach jedno jezdniowych lub ruch jed-
nym pasem na drogach wielo jezdniowych (zajêcie jezdni
pow. 20% - 50% szeroko�ci w³¹cznie) 2,50 z³

c) jezdnia - ca³kowite zamkniêcie jezdni - ruch odbywa siê
objazdem (zajêcie jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia)

4,00 z³

d) pozosta³e elementy pasa drogowego: pobocza, chodniki,
rowy, pasy zieleni 1,00 z³

3049

UCHWA£A Nr XXVII/310/2004 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 26 maja 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarz¹dc¹ jest Gmina Kórnik

2. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿ 24
godziny jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 dzieñ.

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego w celu, o którym mowa
w §1 pkt 2, ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2

powierzchni pasa drogi gminnej zajêtego przez rzut poziomy
umieszczonego urz¹dzenia:

a) na obiekcie in¿ynierskim np.: most, przepust, k³adka itp.
100,00 z³

b) w pozosta³ych przypadkach 15,00 z³

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczania urz¹dzenia
w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

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

a) obiekty handlowe, us³ugowe itp. 0,25 z³

b) reklamy 1,00 z³

c) reklamy zawieraj¹ce informacje o gminie, powiecie lub
województwie, w szczególno�ci w postaci planów, map,
plansz itp. 0,05 z³

§5. Za zajêcie 1 m2 powierzchni w celu, o którym mowa
w §1 pkt 4, ustala siê nastêpuj¹c¹ stawkê op³at za ka¿dy dzieñ
zajêcia pasa drogowego:

- zajêcie pasa np.: koperty parkingowe, punkty handlowe
nie bêd¹ce obiektami budowlanymi itp. 0,50 z³

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Kórnik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Maciej Marciniak

Poz. 3049
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jedn. tekst z 2001 r. - Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 110 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
z pó�n. zm.) Rada Gminy w Kraszewicach uchwala, co nastê-
puje:

§1. Uchwala siê Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Kraszewicach, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

3050

UCHWA£A Nr XVII/82/2004 RADY GMINY W KRASZEWICACH

z dnia 6 sierpnia 2004 r.

w sprawie Statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kraszewicach

§2. Traci moc uchwa³a Nr XXIV/91/2000 Rady Gminy
w Kraszewicach z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie Statutu
Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Kraszewicach.

§3. Wykonanie uchwa³y zleca siê Wójtowi Gminy Krasze-
wice i Kierownikowi Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Kraszewicach.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Józef Adamus

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XVII/82/2004

Rady Gminy w Kraszewicach
z dnia 6 sierpnia 2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KRASZEWICACH

§1. Gminny O�rodek pomocy Spo³ecznej w Kraszewicach
zwany dalej �O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej� dzia³a na pod-
stawie:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�n. zm.),

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z pó�n. zm.),

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 15 z 2003 r., poz. 148 z pó�n. zm.),

- Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z pó�n. zm.),

- i niniejszego statutu.

§2. 1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest jednostk¹ organi-
zacyjn¹ i bud¿etow¹ Rady Gminy w Kraszewicach.

2. Obszarem dzia³ania O�rodka Pomocy Spo³ecznej jest
teren obejmuj¹cy gminê Kraszewice.

3. Siedziba O�rodka Pomocy Spo³ecznej mie�ci siê
w Kraszewicach, ul. Wieluñska 57.

§3. Przedmiotem dzia³alno�ci O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej jest organizacja i wykonanie zadañ z zakresu pomocy
spo³ecznej na terenie gminy Kraszewice.

1. Do zadañ O�rodka Pomocy Spo³ecznej nale¿y w szczegól-
no�ci:

1) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹
�wiadczeñ,

2) pracy socjalnej,

3) prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrastruktury socjal-
nej,

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 samopo-
mocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

§4. Zadania okre�lone w §3 O�rodek Pomocy Spo³ecznej
wykonuje w ramach trzech grup zadañ, do których nale¿¹:

1. Do zadañ w³asnych gminy o charakterze obowi¹zkowym
nale¿y:

a) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zywa-
nia problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêd-
nieniem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki
i rozwi¹zywania problemów alkoholowych i innych,

Poz. 3050
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których celem jest integracja osób i rodzin z grup
szczególnego ryzyka,

b) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomo-
cy spo³ecznej,

c) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz nie-
zbêdnego ubrania osobom tego pozbawionym,

d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,

e) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych,

f) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na po-
krycie wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia loso-
wego,

g) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na po-
krycie wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom nie maj¹cym docho-
du i mo¿liwo�ci uzyskania �wiadczeñ na podstawie
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodo-
wym Funduszu Zdrowia,

h) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kre-
dytowego,

i) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i ren-
towe za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹z-
ku z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�redniej, osobi-
stej opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³on-
kiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹,
ojcem lub rodzeñstwem,

j) praca socjalna,

k) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych,
w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania,
z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych
dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

l) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opie-
kuñczo � wychowawczych wsparcia dziennego lub
mieszkaniach chronionych,

³) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹,

m) do¿ywianie dzieci,

n) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,

o) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atno�ci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,

p) sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie
jej w³a�ciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektro-
nicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego,

r) utworzenie i utrzymywanie o�rodka pomocy spo³ecz-
nej, w tym zapewnienie �rodków na wynagrodzenia
pracowników.

2. Do zadañ w³asnych gminy nale¿y:

a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celo-
wych,

b) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne
usamodzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz
pomocy w naturze,

c) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy
spo³ecznej i o�rodkach wsparcia o zasiêgu gminnym
oraz kierowanie do nich osób wymagaj¹cych opieki,

d) podejmowanie innych zadañ z zakresu pomocy spo-
³ecznej wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy,
w tym tworzenie i realizacja programów os³onowych.

3. Do zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej
realizowanych przez gminê nale¿y:

a) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,

b) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre-
�lonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia,

c) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug
opiekuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z za-
burzeniami psychicznymi,

d) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ku celowych na pokry-
cie wydatków zwi¹zanych z klêsk¹ ¿ywio³ow¹ lub eko-
logiczn¹,

e) prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych
domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psy-
chicznymi,

f) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych progra-
mów pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê
poziomu ¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia.

§5. O�rodek Pomocy Spo³ecznej realizuj¹c zadania wy-
mienione w §5 wydaje decyzje administracyjne o przyznaniu
lub odmowie �wiadczeñ.

§6. O�rodek Pomocy Spo³ecznej realizuje zadania:

1. Przyznawanie lub odmowa �wiadczeñ rodzinnych i opie-
kuñczych, stosownie do ustawy z dnia 28 listopada
2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz.
2255 z pó�n. zm.) oraz wyp³ata tych zasi³ków.

2. Wykonywanie innych zadañ wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹-
cych aktów prawnych.

§7. W realizacji swych zadañ O�rodek pomocy Spo³ecznej
wspó³pracuje z instytucjami i organizacjami pozarz¹dowymi.

§8. 1. W sk³ad osobowy O�rodka pomocy Spo³ecznej
wchodz¹:

a) kierownik,

b) pracownicy socjalni zajmuj¹cy samodzielne stanowiska
pracy,

c) referent ds. �wiadczeñ rodzinnych zajmuj¹cy samodzielne
stanowisko pracy.

2. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹, szczegó³owe za-
dania i zasady funkcjonowania O�rodka Pomocy Spo³ecznej
ustala kierownik tego O�rodka w regulaminie organizacyj-
nym.

§9. 1. O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje kierownik
i reprezentuje go na zewn¹trz.
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2. Decyzje o zatrudnieniu i zwolnieniu kierownika O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej podejmuje Wójt Gminy Kraszewice.

3. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej jest upowa¿-
niony przez Wójta do wydawania decyzji administracyjnych
o przyznaniu lub odmowie przyznania �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej.

4. Obs³ugê finansowo-ksiêgow¹ dla O�rodka Pomocy
Spo³ecznej prowadzi Urz¹d Gminy.

5. Kierownika w czasie jego nieobecno�ci zastêpuje wy-
znaczony przez niego pracownik socjalny.

§10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statu-
cie maj¹ zastosowanie obowi¹zuj¹ce przepisy o pomocy
spo³ecznej i kodeksu pracy.

§11. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mog¹ byæ doko-
nywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.

Na podstawie art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U z 2000 r. Nr 71, poz. 838
z pó�niejszymi zmianami)) Rada Gminy Kobyla Góra uchwala,
co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dzienne stawki op³aty za zajêcie 1 m2

pasa drogowego, w celu prowadzenia robót w pasie drogo-
wym:

1) za zajêcie jezdni do 20% szeroko�ci 1 z³,

2) za zajêcie jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
1,50 z³,

3) za zajêcie jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego jej zajêcia
2 z³,

4) za zajêcie chodników, poboczy, �cie¿ek rowerowych   1 z³,

5) za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego    1 z³.

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

§2. 1. Ustala siê roczne stawki op³at za zajêcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urz¹dze-
nia infrastruktury technicznej niezwi¹zanej z potrzebami za-
rz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wyso-
koúci za 1 m² powierzchni pasa drogowego zajêtego przez
rzut poziomy urz¹dzenia infrastruktury technicznej:

1) na drogowym obiekcie in¿ynierskim (np. most, przepust,
k³adka itp.) 100 z³,

2) w obszarze zabudowanym 40 z³

3) poza obszarem zabudowanym 15 z³.
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z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie wysokoúci stawek op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dróg, których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy,
na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg

2. Przy umieszczeniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanali-
zacyjnych do budynków mieszkalnych, stawki o których mowa
w ust. 1 ulegaj¹ zmniejszeniu o 50%.

3. Roczne stawki op³at okre�lone w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogo-
wym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim i s¹ naliczane
ka¿dorazowo z pocz¹tkiem roku.

4. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznej stawki
op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy umiesz-
czenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogowym
obiekcie in¿ynierskim, w przypadku gdy wnioskodawca wy-
stêpuje w trakcie roku kalendarzowego.

5. Zajêcie pasa drogowego przez okres krótszy ni¿
1 miesi¹c, jest traktowane jak zajêcie pasa drogowego przez
1 miesi¹c.

§3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie pasa
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiek-
tów budowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego w wysoko�ci
0,50 z³ za 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut
poziomy obiektu budowlanego.

§4. 1. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1 m2

pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym
reklam, w wysoko�ci 1 z³ za m2 powierzchni reklamy. Dla
reklam �wietlnych i pod�wietlanych stawkê okre�lon¹ w ust.
1 podwy¿sza siê o 100%.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Eugeniusz Morta

Poz. 3050, 3051
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Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) Rada Gminy Kobyla Góra uchwala, co
nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwa³a niniejsza okre�la zasady i tryb przeprowa-
dzania konsultacji z mieszkañcami Gminy Kobyla Góra.

§2. Ilekroæ w niniejszej uchwale mowa o:

1) gminie albo mieszkañcach gminy nale¿y przez to rozumieæ
odpowiednio: gminê Kobyla Góra albo jej mieszkañców,

2) radzie albo wójcie nale¿y przez to rozumieæ odpowiednio
radê gminy Kobyla Góra albo wójta gminy Kobyla Góra,

3) konsultacjach: rozumie siê przez to konsultacje, o jakich
mowa w niniejszej uchwale,

4) podaniu do publicznej wiadomo�ci: rozumie siê przez to
og³oszenie w sposób zwyczajowo przyjêty, rozplakatowa-
nia obwieszczeñ oraz og³oszenie w lokalnej prasie,

5) karcie konsultacyjnej: rozumie siê przez to blankiet o tre�ci
i z elementami okre�lonymi w niniejszej uchwa³y, na
którym mieszkañcy wyra¿aj¹ swe opinie.

6) rozstrzygniêciach : rozumie siê przez to warianty rozstrzy-
gniêæ poddawanym konsultacjom.

ROZDZIA£ II

Zasady przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami

§3. W konsultacjach spo³ecznych mieszkañcy gminy wy-
powiadaj¹ swoje opinie w sprawach, w których przeprowa-
dzenia konsultacji spo³ecznych:

1) wymagaj¹ przepisy powszechnie obowi¹zuj¹cego prawa,

2) gdy organy Gminy zwróc¹ siê do mieszkañców o wyra¿e-
nie opinii w sprawach maj¹cych byæ przedmiotem ich
rozstrzygniêæ.

§4. W przypadkach, o których mowa w §3 pkt 2, podstaw¹
przeprowadzenia konsultacji jest uchwa³a Rady w sprawie
przeprowadzenia konsultacji.

§5. W uchwale, o której mowa w §4, okre�la siê:

1) pytanie lub pytania albo warianty rozstrzygniêæ podawane
ocenie mieszkañców,
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z dnia 13 sierpnia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami

2) termin przeprowadzania konsultacji,

3) wzór karty jaka zostanie u¿yta w trakcie konsultacji,

4) kalendarz czynno�ci zawi¹zanych z przeprowadzeniem
konsultacji.

§6. Karta konsultacyjna mo¿e byæ zadrukowana tylko na
jednej stronie.

§7. 1. Uchwa³¹, o której mowa w §4, powo³uje siê gminn¹
i obwodowe komisje konsultacyjne oraz ustala ich sk³ad
osobowy.

2. Wójt mo¿e wyznaczyæ do ka¿dej z komisji, o których
mowa w ust. 1, swego przedstawiciela.

§8. Uchwa³a o której mowa w §4, podlega podaniu do
publicznej wiadomo�ci.

§9. 1. W konsultacjach mog¹ braæ udzia³ osoby bêd¹ce
mieszkañcami Gminy z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

2. W przypadkach przeprowadzania konsultacji w spra-
wach wymaganych przepisami powszechnie obowi¹zuj¹cego
prawa, udzia³ w konsultacjach mog¹ wzi¹æ mieszkañcy Gminy
posiadaj¹ce czynne prawo wyborcze do Rady.

3. W przypadku przeprowadzania konsultacji z mieszkañ-
cami w sprawach, których mowa w §3 pkt 2 udzia³
w konsultacjach mog¹ wzi¹æ mieszkañcy Gminy okre�leni
w uchwale w sprawie przeprowadzania konsultacji.

§10. Konsultacje przeprowadza siê w dzieñ wolny od
pracy.

§11. 1. Po podaniu do publicznej wiadomo�ci uchwa³y
w sprawie przeprowadzenia konsultacji, organy Gminy miesz-
kañcy, a tak¿e ich organizacje mog¹ podejmowaæ � w grani-
cach obowi¹zuj¹cego prawa � dzia³ania maj¹ce na celu
wyja�nienie istoty pytania, pytañ, albo podawanych ocenie
wariantów rozstrzygniêæ (kampania konsultacyjna).

2. Do kampanii konsultacyjnej stosuje siê odpowiednie
przepisy art. 29 ust. 2 oraz art. 30-37 ustawy z dnia 15 wrze�nia
2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U. Nr 88, poz. 985),
dotycz¹ce kampanii wyborczej.

§12. Warunkiem prowadzenia:

1) konsultacji oraz,

2) kampanii konsultacyjnej przez ograny Gminy jest przezna-
czenie �rodków na ten cel w bud¿ecie Gminy.

§13. Sprawozdanie finansowe z wydatków bud¿etowych
poniesionych na pokrycie kosztów dzia³añ, o jakich mowa
w §12, podawane jest do publicznej wiadomo�ci.
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ROZDZIA£ III

Tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkañcami

§14. Konsultacje przeprowadza siê na podstawie uchwa³y
rady o której mowa w §4.

§15. Uchwa³a o której mowa w §4, podlega podaniu do
publicznej wiadomo�ci.

§16. Konsultacje i przeprowadzaj¹ i ustalaj¹ jego wynik
powo³ane w tym celu obwodowe i gminne komisje konsul-
tacyjne.

§17. Konsultacje nale¿y przeprowadziæ nie wcze�niej ni¿
po up³ywie 14 i nie pó�niej ni¿ po up³ywie 40 dni od dnia
podania do publicznej wiadomo�ci uchwa³y o której mowa w
§4.

§18. Mieszkañcy mog¹ wyra¿aæ swe opinie w lokalach
obwodowych komisji konsultacyjnych, przez wrzucenie kart
konsultacyjnych do urn, w dniu konsultacji, okre�lonym
w uchwale, o której mowa w §4, w czasie od godz. 800 do
godz. 2000.

§19. Do dzia³añ komisji o których mowa w §16, znajduj¹
odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. � Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów oraz
sejmików województw (Dz.U. Nr 95, poz. 602 ze zm.), doty-
cz¹ce terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych.

§20. Mieszkañcy wyra¿aj¹ sw¹ opiniê co do poddanych
konsultacji pytañ lub wariantów rozstrzygniêæ poprzez wype³-
nienie karty konsultacyjnej.

§21. Nie pó�niej ni¿ na 7 dni przed terminem konsultacji
gminna komisja konsultacyjna:

1) zarz¹dza wydrukowanie kart konsultacyjnych,

2) zapewnia dostarczenie kart konsultacyjnych obwodowym
komisjom konsultacyjnym.

§22. W przypadku poddania konsultacji wiêcej, ni¿ jednej
sprawy, na karcie konsultacyjnej zamieszcza siê kolejno py-
tania albo warianty rozstrzygniêæ poddane konsultacji.

§23. Ka¿da karta konsultacyjna winna zostaæ opieczêto-
wana pieczêci¹ urzêdow¹ Gminy.

§24. Przy ustalaniu wyników konsultacji bierze siê pod
uwagê karty konsultacyjne, które:

1) zawieraj¹ odpowiedzi na postawione pytania,

2) nie zosta³y podarte.

§25. 1. Po up³ywie czasu wyra¿ania opinii przez miesz-
kañców, komisje obwodowe sporz¹dzaj¹ protokó³ wyników
konsultacji.

2. Protokó³, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraæ
liczbê:

1) osób, którym uprawnionych do udzia³u w konsultacji,

2) osób, którym wydano karty konsultacyjne,

3) kart wyjêtych z urn,

4) kart niewa¿nych,

5) kart wa¿nych,

6) g³osów wyra¿aj¹cych pozytywne opinie na postawione
pytania lub wariantu rozstrzygniêcia,

7) g³osów wyra¿aj¹cych negatywne opinie na postawione
pytania lub wariantu rozstrzygniêcia,

8) g³osów nie wyra¿aj¹cych ¿adnej opinii na postawione
pytania lub wariantu rozstrzygniêcia.

3. W przypadku poddania konsultacji wiêcej ni¿ jednego
pytania, komisje obwodowe podaj¹ liczby okre�lone w ust. 2
pkt 6-8 oddzielnie dla ka¿dego pytania lub wariantu rozstrzy-
gniêcia.

§26. Cz³onkom obwodowych komisji konsultacyjnych przy-
s³uguje prawo zg³aszania uwag do protoko³u.

§27. Bezpo�rednio po dokonaniu czynno�ci, o których
mowa w §§24 i 25, przewodnicz¹cy obwodowych komisji
konsultacyjnych:

1) przekazuj¹ protoko³y wyników konsultacji gminnej komisji
konsultacyjnej,

2) wywieszaj¹ protoko³y wyników konsultacji w miejscu
umo¿liwiaj¹cym zapoznanie siê z jego tre�ci¹, w siedzibie
obwodowej komisji konsultacyjnej.

§28. 1. Niezw³ocznie po otrzymaniu protoko³ów z obwo-
dowych komisji konsultacyjnych gminna komisja konsultacyj-
na sporz¹dza protokó³ wyników konsultacji.

2. W protokole, o którym mowa w ust. 1 okre�la siê
zbiorcze dane wymienione w §25 ust. 2 i 3.

§29. Zbiorcze dane, o jakich mowa w §28 ust. 2 gminna
komisja konsultacyjna podaje niezw³ocznie do publicznej
wiadomo�ci.

§30. Po dokonaniu czynno�ci okre�lonych w §28 ust. 1
gminna komisja konsultacyjna przekazuje Wójtowi swe doku-
menty wraz z pieczêci¹ urzêdow¹.

§31. Wójt przechowuje dokumenty wymienione w §29.

§32. Wójt jest odpowiedzialny za udostêpniania do pu-
blicznej wiadomo�ci dokumentów wymienionych w §28
w rozumieniu i na zasadach okre�lonych w przepisach ustawy
z dnia 6 wrze�nia 2001 r. o dostêpie do informacji publicznej
(Dz.U. Nr 112, poz. 1198).

ROZDZIA£ IV

Przepis koñcowy

§33. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Eugeniusz Morta

Poz. 3052
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz.
84 ze zmianami), art. 6a ust. 11 ustawy o podatku rolnym
z dnia 15 lipca 1984 r. (tj. Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 ze
zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 pa�dziernika 2002 r.
o podatku le�nym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682) oraz rozporz¹dze-
nia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie
ewidencji podatkowej nieruchomo�ci (Dz.U. Nr 107, poz.
1138), uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Sieroszewi-
ce wzory deklaracji do celów podatku:

1) rolnego o symbolu DR - 1
za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) le�nego o symbolu DL - 1
za³¹cznik Nr 2 do niniejszej uchwa³y,

3) od nieruchomo�ci o symbolu DN - 1
za³¹cznik Nr 3 do niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XVI/95/2004 RADY GMINY SIEROSZEWICE

z dnia 19 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: rolnego, le�nego oraz od nieruchomo�ci

§2. Ustala siê obowi¹zuj¹ce na terenie gminy Sieroszewi-
ce wzory informacji do celów podatku:

1) rolnego o symbolu IR - 1
za³¹cznik Nr 4 do niniejszej uchwa³y,

2) le�nego o symbolu IL - 1
za³¹cznik Nr 5 do niniejszej uchwa³y,

3) od nieruchomo�ci o symbolu IN - 1
za³¹cznik Nr 6 do niniejszej uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Sieroszewice.

§4. Traci moc uchwa³a Nr III/18/2002 Rady Gminy Siero-
szewice z dnia 21 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia
wzorów deklaracji i informacji dla celów podatku: rolnego,
le�nego oraz od nieruchomo�ci.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Arkadiusz Wojtczak

Poz. 3053
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) oraz art. 118, Dz.U. Nr 15 poz.
148 z 2003 r. ze zmianami) Rada Gminy i Miasta w Odolano-
wie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ilekroæ w uchwale jest mowa:

1. o podmiocie � rozumie siê przez to podmiot nie zaliczany
do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych celu
osi¹gniêcia zysku.

2. o najkorzystniejszej ofercie � rozumie siê przez to ofertê
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177 z 2004 r.).

§2. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicz-
nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ wystê-
powaæ do Burmistrza Gminy i Miasta o przyznanie dotacji na
realizacjê zadañ, które nie zosta³y okre�lone w ustawie z dnia
24 kwietnia 2003 roku o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku Nr 96, poz. 873).

§3. 1. Podmioty, aby uzyskaæ dotacje zobowi¹zane s¹ do
z³o¿enia pisemnego wniosku o udzielenie dotacji w terminie
do dnia 31 sierpnia roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach mo¿liwe jest
sk³adanie wniosków o przyznanie dotacji w trakcie roku
bud¿etowego.

3. Wnioski o przyznanie dotacji w trakcie roku bud¿eto-
wego po zaopiniowaniu przez komisjê Rady Gminy i Miasta
przedstawiane s¹ Burmistrzowi w celu rozpatrzenia i przygo-
towania projektu zmian w bud¿ecie.

4. Dotacje mog¹ zostaæ udzielona na:

a) realizacje zadania wykonywanego i zainicjowanego przez
podmiot okre�lony wy¿ej,

b) wykonanie zadania zainicjowanego przez Gminê i Miasto
Odolanów.

§4. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraæ:

1. okre�lenia zadania publicznego, na jakie ma byæ przyzna-
na dotacja,

2. nazwê podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê,

3. miejsce i czas realizacji zadania,

4. liczbê osób z terenu miasta i gminy objêtych dotowanym
zadaniem,
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UCHWA£A Nr XXIII/103/04 RADY GMINY I MIASTA W ODOLANOWIE

z dnia 30 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne
ni¿ okre�lony w ustawie o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej

rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

5. zakres rzeczowy proponowanego zadania,

6. skalkulowane koszty zadania,

7. �ród³a sfinansowania kosztów zadania,

8. kwotê wnioskowane dotacji,

9. datê i podpis osób upowa¿nionych do o�wiadczenia woli
w imieniu podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów
publicznych.

Sk³adana oferta powinna byæ zgodna z zasadami uczciwej
konkurencji i gwarantowaæ wykonanie zadania w sposób
efektywny, rzetelny, oszczêdny i terminowy.

§5. Wnioski z³o¿one przez uprawnione podmioty podle-
gaj¹ sprawdzeniu pod wzglêdem formalnym przez meryto-
rycznie upowa¿nionego pracownika w terminie 7 dni.
W przypadku uchybieñ formalnych, wnioskodawca mo¿e
uzupe³niæ wniosek w terminie 7 dni licz¹c od daty powiado-
mienia o uchybieniach.

§6. Wnioski o których mowa w §3 ust. 1 sk³ada siê
ostatecznie do Burmistrza, który rozpatruje i dokonuje oceny
wniosków o przyznanie dotacji na zadania publiczne okre�lo-
ne w §2 i po zaakceptowaniu ujmuje je w projekcie bud¿etu.

§7. Wysoko�æ dotacji na zadania publiczne nale¿¹ce do
zadañ gminy okre�la Rada Gminy i Miasta w uchwale bud¿e-
towej.

§8. 1. Burmistrz w terminie 60 dni od daty uchwalenia
bud¿etu zawiera z podmiotem dotowanym pisemn¹ umow¹
o dotacjê, w której uwzglêdnia siê w szczególno�ci:

a) oznaczenie stron umowy,

b) termin i miejsce realizacji zadania oraz jego zakres rzeczo-
wy (opis zadania),

c) kwotê dotacji,

d) termin i sposób przekazywania,

e) sposób kontroli dotowanego zadania,

f) termin i sposób rozliczenia oraz termin zwrotu niewyko-
rzystanej dotacji,

g) termin z³o¿enia pisemnego sprawozdania z wykonania
zadania i wykorzystania dotacji,

h) pouczenie o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych oraz o wydatkowaniu otrzymanych
�rodków zgodnie z ustaw¹ prawo zamówieñ publicznych,
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i) zobowi¹zanie podmiotu do zamieszczenia w swych mate-
ria³ach informacyjno � promocyjnych informacji o otrzy-
maniu dotacji, oraz podaje do publicznej wiadomo�ci
wykaz podmiotów, którym udzielone zosta³y dotacje.

2. Przyznana dotacja przekazywana jest w terminach
i ratach ustalonych w umowie.

3. Przekazywanie kolejnych rat nastêpuje dopiero po
rozliczeniu poprzednio otrzymanej raty dotacji.

4. Umowê zawiera siê na czas nie d³u¿szy ni¿ okres
jednego roku bud¿etowego.

§9. 1. Burmistrz Gminy i Miasta lub osoby dzia³aj¹ce
z jego upowa¿nienia dokonuj¹ kontroli i oceny wykonania
zleconego zadania, a w szczególno�ci:

- stanu realizacji zadania,

- efektywno�ci, rzetelno�ci i jako�ci wykonania zadania,

- prawid³owo�ci wykorzystania �rodków publicznych na
realizacje zadania,

- kontroli ksi¹g rachunkowych, dokumentów finansowych
oraz innej dokumentacji okre�lonej przepisami prawa.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 mo¿e polegaæ na;

- zbieraniu i cenie przedk³adanym Burmistrzowi informacji
o realizacji zadania i o jego rozliczeniu,

- wizytacji podmiotów w trakcie realizacji zadania.

3. Z wykonywanych czynno�ci kontrolnych sporz¹dza siê
pisemny protokó³.

4. Realizacja zleconego zadania podlega sta³emu nadzo-
rowi w zakresie wykonania umowy.

§10. 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji nastêpuje:

a) dla podmiotów otrzymuj¹cych jednorazow¹ w terminie 30
dni od daty zakoñczenia realizacji dotowanego zadania,
jednak nie pó�niej ni¿ do 20 grudnia roku bud¿etowego,

b) dla pozosta³ych podmiotów w terminie do 10 dnia miesi¹-
ca nastêpuj¹cego po up³ywie kwarta³u, z tym ¿e IV kwarta³
nale¿y rozliczyæ do 20 grudnia roku bud¿etowego,

c) podmioty zobowi¹zane s¹ do z³o¿enia sprawozdania na
pi�mie w terminach wymienionych w pkt 1 lit. a � b
zawieraj¹cego:

- opis wykonywanego zadania i terminowo�ci realizacji
zadania,

- zestawienie wydatków wg danych okre�lonych w umo-
wie.

2. Podmioty wraz ze sprawozdaniem przedk³adaj¹ do
wgl¹du orygina³y dokumentów finansowych opisanych, ¿e
zrealizowano je ze �rodków pochodz¹cych z dotacji otrzyma-
nej z bud¿etu gminy. Dokumenty finansowe musz¹ spe³niaæ
wymogi ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami).

3. Burmistrz ma prawo wstrzymaæ przekazanie rat dotacji
w przypadku, gdy podmiot dotowany wykorzysta³ jak¹kolwiek
czê�æ dotacji na inne cele ni¿ wskazane w umowie lub nie
przed³o¿y³ sprawozdania, o którym mowa w §10 ust. 1 lit. c.

4. dotacja podlega w ca³o�ci zwrotowi, je¿eli:

a) przed³o¿one dokumenty finansowe nie spe³niaj¹ wymo-
gów okre�lonych w ustawie o rachunkowo�ci i ustawie
o zamówieniach publicznych,

b) podmiot wydatkowa³ �rodki niezgodnie z zawart¹ umow¹,

c) nie realizowa³ zadania okre�lonego w umowie.

5. Kwota niewykorzystanej dotacji w roku bud¿etowym
podlega zwrotowi na rachunek bud¿etu gminy w terminie 7
dni od daty z³o¿enia rozliczenia lecz nie pó�niej ni¿ do dna 20
grudnia roku bud¿etowego.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Gminy i Miasta Odolanów.

§12. Traci moc Uchwa³a XXXV/10/2002 Rafy Gminy
i Miasta w Odolanowie z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie
okre�lenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu
Gminy i Miasta podmiotom nie zaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku.

§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy i Miasta

w Odolanowie
(�) mgr Jan Prokop
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze 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
ze zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Okre�la siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochrona dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych
niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub po-
trzebami ruchu drogowego oraz reklam,

4) zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1-3.

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
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% szeroko�ci 0,80 z³,

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
2,00 z³,

3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 4,00 z³;

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1 stosuje siê tak¿e do
chodników, placów, zatok autobusowych i postojowych, �cie-
¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
1 m2 pasa drogowego w wysoko�ci 0,40 z³.

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

5. Stawki op³at, o których mowa w ust. 1 pomniejsza siê
o 80% jej wysoko�ci, w przypadku prowadzenia robót doty-
cz¹cych infrastruktury technicznej zwi¹zanej z sieci¹ wodoci¹-
gow¹, kanalizacj¹ deszczow¹ i sanitarn¹.

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, w celu o którym mowa
w §1 pkt 2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczanego urz¹dzenia:
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UCHWA£A Nr XVI/98/04 RADY GMINY DOBRZYCA

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych

1) poza obszarem zabudowanym 8,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym 16,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 160,00 z³;

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w pkt 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

4. Stawki op³at, o których mowa w ust. 1 pomniejsza siê
o 80% jej wysoko�ci, w przypadku gdy urz¹dzenie umieszczo-
ne w pasie drogowym dotyczy infrastruktury technicznej
zwi¹zanej z sieci¹ wodoci¹gow¹, kanalizacj¹ deszczow¹
i sanitarn¹.

§4. 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:

a) poza obszarem zabudowanym 0,10 z³,

b) w obszarze zabudowanym 0,20 z³;

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiek-
tów 0,10 z³;

3) reklamy:

a) o powierzchni nieprzekraczaj¹cej 1 m2, umieszczonej
nad lub na obiekcie, w którym prowadzona jest dzia-
³alno�æ gospodarcza, zawieraj¹cej wy³¹cznie informa-
cje o prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alno�ci
gospodarczej 0,30 z³,

b) zawieraj¹ce informacje o gminie, powiecie, lub woje-
wództwie w szczególno�ci w postaci planów, map,
tablic lub plansz ustawiane przez organ samorz¹dowy

0,05 z³,

c) inne reklamy 0,50 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zbigniew Szóstak
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Na podstawie art. 18 ust. 1, w zwi¹zku z art. 7 ust. 1 pkt
11 i 40 ust. 2 pkt 4 i 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 ze zmianami), Rada Gminy
Dobrzyca uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê regulamin targowiska w miejscowo�ci
Dobrzyca, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XVI/101/04 RADY GMINY DOBRZYCA

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie ustalenia regulaminu targowiska w miejscowo�ci Dobrzyca

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Dobrzyca.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zbigniew Szóstak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/101/04

Rady Gminy Dobrzyca
z dnia 31 sierpnia 2004r

REGULAMIN TARGOWISKA W MIEJSCOWO�CI DOBRZYCA

§1. 1. Targowisko zlokalizowane jest w Dobrzycy przy
ul. Ostrowskiej 1 na dzia³ce stanowi¹cej w³asno�æ Gminnej
Spó³dzielni �SCh� Dobrzyca i czynne jest w ka¿d¹ �rodê
i sobotê w godzinach od 600 do 1300.

2. Targowiskiem zarz¹dzaj¹ wyznaczeni pracownicy Urzê-
du Gminy, którzy upowa¿nieni s¹ do pobierania op³at z tytu³u
wykonywania handlu.

3. Dzia³alno�æ handlow¹ prowadziæ mo¿na wy³¹cznie
w obrêbie wyznaczonego do tego celu placu.

§2. Uprawnionymi do wykonywania handlu na targowi-
sku s¹:

- osoby fizyczne i osoby prawne a tak¿e jednostki organi-
zacyjne nie maj¹ce osobowo�ci prawnej, utworzone zgod-
nie z przepisami prawa,

- posiadacze indywidualnych gospodarstw rolnych i dzia³ek
przydomowych oraz u¿ytkownicy dzia³ek w pracowni-
czych ogródkach dzia³kowych,

- osoby sprzedaj¹ce zebrane przez siebie produkty pocho-
dzenia le�nego,

§3. Na targowisku zabrania siê sprzedawania nastêpuj¹-
cych towarów:

- napojów alkoholowych;

- nafty, benzyny, spirytusu ska¿onego, trucizn, �rodków
farmaceutycznych, leków;

- broni, amunicji, materia³ów oraz artyku³ów pirotechnicz-
nych i wybuchowych;

- innych artyku³ów, których sprzeda¿ jest zabroniona na
podstawie odrêbnych przepisów.

§4. 1. Zarz¹dzaj¹cy targowiskiem, pobiera od osób han-
dluj¹cych, poprzez inkasenta op³atê targow¹ dzienn¹, wyda-
j¹c pokwitowanie na blankietach wg ustalonego wzoru
i zgodnie z wysoko�ci¹ op³aty targowej dziennej ustalonej
odrêbn¹ uchwa³¹.

2. Dowód op³aty targowej zachowaæ nale¿y do kontroli
i nie mo¿na odstêpowaæ go osobom trzecim.

3. Osoby posiadaj¹ce sta³e punkty sprzeda¿y ponosiæ
bêd¹ op³aty zrycza³towane w skali miesi¹ca z tytu³u korzysta-
nia z urz¹dzeñ targowiska, na podstawie odrêbnych umów.

4. Miejsce i sposób ustawienia straganów ustala inkasent
podczas pobierania op³at w sposób gwarantuj¹cy dostêpno�æ
do wszystkich stoisk oraz nie hamuj¹cy ruchu komunikacyj-
nego.

5. W przypadku stwierdzenia braku miejsc handlowych
inkasent informuje o tym zainteresowanych.

6. Miejsce sprzeda¿y nie mo¿e byæ:

- wyznaczone na przej�ciach przeznaczonych do ruchu lub
w sposób hamuj¹cy ruch,

- odstêpowane przez osobê, której miejsce wyznaczono.
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§5. 1. Zobowi¹zuje siê handluj¹cych do:

- przestrzegania regulaminu targowiska,

- przestrzegania przepisów przeciwpo¿arowych, przepisów
BHP i sanitarnych,

- oznaczania stoisk - wózków: imieniem, nazwiskiem b¹d�
nazw¹ firmy oraz siedzib¹ (adresem),

- utrzymywania miejsc wyznaczonych do sprzeda¿y w na-
le¿ytym porz¹dku i czysto�ci.

2. Osoby prowadz¹ce handel na targowisku zobowi¹zane
s¹ uwidoczniæ ceny na towarach wystawionych do sprzeda¿y,
w sposób zapewniaj¹cy prost¹ i nie budz¹c¹ w¹tpliwo�ci
informacjê o ich wysoko�ci.

§6. Na terenie targowiska zabrania siê:

- parkowania samochodów, ci¹gników i przyczep,

- wjazdu samochodów, ci¹gników, przyczep w godzinach
od godz. 800 - 1300,

- budowy obiektów handlowych bez zgody zarz¹dcy targo-
wiska,

- spo¿ywania alkoholu,

- uprawiania gier hazardowych.

§7. Osoby naruszaj¹ce postanowienia niniejszego regula-
minu nie mog¹ korzystaæ z targowiska przez czas okre�lony
przez zarz¹dcê targowiska - nie d³u¿ej jednak ni¿ 6 miesiêcy
od dnia stwierdzenia naruszenia.

§8. Zarz¹dca targowiska zobowi¹zany jest do umieszcze-
nia w miejscu ogólnie dostêpnym aktualnych dokumentów:

- regulaminu targowiska,

- wyci¹gu z uchwa³y Rady Gminy Dobrzyca ustalaj¹cej
wysoko�æ dziennej stawki op³aty targowej.

§9. 1. Skargi i wnioski w sprawie funkcjonowania targo-
wiska przyjmuje Wójt Gminy Dobrzyca.

2. Zmiany regulaminu nastêpuj¹ w trybie w³a�ciwym dla
jego ustalenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. Nr 71/2000 poz. 838 z pó�n. zm.) Rada Gminy Go³uchów
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego
dróg gminnych zarz¹dzanych przez Gminê Go³uchów na cele
nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzyma-
niem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym,

2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,

3) umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych
nie zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub
potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

§2. 1. Za zajêcie 1 m2  powierzchni jezdni pasa drogowe-
go dróg gminnych w celu o którym mowa w §1 pkt 1) ustala
siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:
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UCHWA£A Nr XXIV/150/2004 RADY GMINY GO£UCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych, których zarz¹dc¹ jest Gmina Go³uchów

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci 3,00 z³

2) przy zajêciu jezdni powy¿ej 20% do 50% szeroko�ci
5,00 z³

3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 8,00 z³

4) przy zajêciu chodnika, �cie¿ek rowerowych, ci¹gu pie-
szych 3,00 z³

5) przy zajêciu poboczy, innych elementów drogi 1,50 z³

2. Stawki okre�lone w ust. 1 pkt 1) stosuje siê tak¿e do
pasów dziel¹cych, torowisk, zatok postojowych i autobuso-
wych.

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

§3. 1. Za zajêcie pasa drogowego, w celu o którym mowa
w §1 pkt 2) ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez
rzut poziomy umieszczonego urz¹dzenia:

1) poza obszarem zabudowanym 20,00 z³,
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2) w obszarze zabudowanym 40,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 200,00 z³.

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

§4. 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 0,50 z³,

2) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy innych obiek-
tów 0,50 z³,

3) reklamy 1,50 z³.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Sobczak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.
17 ust. 1 pkt 15, art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.
593 ze zmianami) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Ustala siê sposób sprawienia pogrzebu ze �rodków
pomocy spo³ecznej stanowi¹cy za³¹cznik do uchwa³y.

3058

UCHWA£A Nr XXIV/151/2004 RADY GMINY GO£UCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie okre�lania sposobu sprawienia pogrzebu ze �rodków pomocy spo³ecznej

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XXI/162/97 Rady Gminy Go³u-
chów z dnia 29.04.1997 r.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Sobczak

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIV/151/2004

Rady Gminy Go³uchów
z dnia 31 sierpnia 2004 r.

1. Ze �rodków pomocy spo³ecznej sprawia siê pogrzeb zmar-
³ym, którzy:

1) pobierali rentê socjaln¹,

2) pobierali zasi³ek sta³y,

3) innym, którzy nie nabyli prawa do zasi³ku pogrzebowe-
go z innych �róde³, a dochód osób zobowi¹zanych do
sprawienia pogrzebu nie przekracza 200% kryterium
dochodowego ustalonego w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593
ze zmianami).

2. Koszt sprawienia pogrzebu nie mo¿e przekroczyæ kwoty
3-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalo-
nego zgodnie z ustaw¹ z dnia 10.10.2002 r o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200 poz. 1679).

3. W przypadku gdy bliskie osoby zmar³ego odmawiaj¹
sprawienia pogrzebu lub takie osoby nie wystêpuj¹, spra-
wieniem pogrzebu zajmuje siê Gminny O�rodek Pomocy
Spo³ecznej i ponosi faktyczne koszty pogrzebu obejmuj¹-
ce:

1) zakup trumny,

Poz. 3057, 3058
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2) przygotowanie zw³ok,

3) przechowywanie zw³ok w ch³odni,

4) przewóz zw³ok,

5) karawan,

6) wykopanie i zasypanie grobu,

7) ubiór,

8) kwiaty � 1 wi¹zanka,

9) krzy¿ lub inny znak zgodnie z wyznaniem zmar³ego,

10) obrz¹dek zgodnie z wyznaniem lub wol¹ zmar³ego.

4. Zwrot kosztów nie przys³uguje, gdy osoby sprawiaj¹ce
pogrzeb uzyskuj¹ zasi³ek pogrzebowy z ubezpieczenia
spo³ecznego.

5. 1) W przypadku, gdy po zmar³ym pozostaje masa spad-
kowa to wyp³acone �wiadczenie podlega zwrotowi
w czê�ci  je¿eli warto�æ masy spadkowej przekracza koszty
pogrzebu.

2) O wysoko�ci zwrotu �wiadczenia orzeka Kierownik
GOPS.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.
17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

§1. 1. W decyzji o przyznaniu �wiadczenia w postaci
us³ug opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñ-
czych, Kierownik GOPS okre�la wysoko�æ odp³atno�ci, któr¹
ponosi �wiadczeniobiorca, albo przyznaje siê �wiadczenia
nieodp³atnie.

2. �wiadczenia z pomocy spo³ecznej, o których mowa
w ust. 1 przys³uguj¹ nieodp³atnie �wiadczeniobiorcom,

3059

UCHWA£A Nr XXIV/152/2004 RADY GMINY GO£UCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie okre�lania zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
oraz szczegó³owych zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania

u których dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty
kryterium dochodowego okre�lonego w art. 8 ust. 1-13 ww.
ustawy.

§2. Us³ugi opiekuñcze realizowane s¹ w formach:

1) us³ug �wiadczonych przez opiekunki domowe zatrudnione
w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Go³uchowie,

2) pomocy s¹siedzkiej.

§3. Osoby nie spe³niaj¹ce warunku, o którym mowa w §1
ust. 2 ponosz¹ odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze na zasadach
okre�lonych poni¿ej:

a) osoby samotnie gospodaruj¹ce:
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b) osoby zamieszka³e z rodzin¹ i wspólnie gospodaruj¹ce:
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Stawka 1 us³ugo-godziny wynosi 9,30 z³ i ulegaæ bêdzie

corocznej waloryzacji zgodnie ze stop¹ wzrostu kosztów �wiad-
czonych us³ug ustalonych przez kierownika Gminnego O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej.

Wysoko�æ miesiêcznego rycza³tu za pomoc s¹siedzk¹
wynosi 20% minimalnego wynagrodzenia ustalonego zgod-
nie z ustaw¹ z dnia 10 pa�dziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracê (Dz.U. Nr 200 poz. 1679 z 2002 r.).

§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wnio-
sek osoby zobowi¹zanej do odp³atno�ci za korzystanie z us³ug
lub na wniosek cz³onka rodziny lub pracownika socjalnego,
mo¿e zostaæ ona czê�ciowo lub ca³kowicie zwolniona z pono-
szenia op³at na okre�lony czas zw³aszcza ze wzglêdu na:

- korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów us³ug,

- konieczno�æ sprawowania opieki nad wiêcej ni¿ jedn¹
osob¹ wymagaj¹c¹ pomocy w formie us³ug opiekuñ-
czych, w tym co najmniej jedn¹ przewlekle chor¹,

- konieczno�æ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej, placówce
wychowawczej lub rehabilitacyjnej,

- w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§5. Op³ata za us³ugi wnoszona jest na konto Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Go³uchowie w rozliczeniach
miesiêcznych przez osoby korzystaj¹ce z us³ug.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§7. Traci moc uchwa³a Nr XXI/163/97 Rady Gminy Go³u-
chów z dnia 29.04.1997 r. w sprawie szczegó³owych zasad
przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjali-
styczne us³ugi opiekuñcze oraz szczegó³owych zasad czê�cio-
wego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿ trybu
ich pobierania.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Sobczak

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. z pó�niejszymi zmianami) w zwi¹zku z art.
17 ust. 1, pkt 6, art. 40 ust. 3, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami) uchwala siê co
nastêpuje:

3060

UCHWA£A Nr XXIV/153/2004 RADY GMINY GO£UCHÓW

z dnia 31 sierpnia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na �wiadczenia pomocy spo³ecznej w ramach zadañ w³asnych gminy

§1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków na �wiad-
czenia przyznane w ramach zadañ w³asnych gminy w zakre-
sie:

1) zasi³ków celowych na pokrycie wydatków powsta³ych
w wyniku zdarzeñ losowych,

2) zasi³ków celowych na ekonomiczne usamodzielnienie.
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2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o kryterium dochodo-
wym � rozumie siê kryterium dochodowe okre�lone w art. 8
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej.

§2. Zasi³ki celowe okre�lone w §1 ust. 1 pkt 1 nie podle-
gaj¹ zwrotowi bez wzglêdu na dochód osoby lub rodziny.

§3. 1. Zasi³ki okre�lone w §1 ust. 1 pkt 2 przyznaje siê
osobie, która podejmuje dzia³alno�æ gospodarcz¹ w celu
ekonomicznego usamodzielnienia lub poprawy warunków
bytowych, a dochód rodziny nie przekracza 100% kryterium
dochodowego okre�lonego na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1
i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej.

2. Wysoko�æ zasi³ku zale¿na jest od wysoko�ci dochodu
osoby lub rodziny i wynosi:

1) przy dochodzie wynosz¹cym co najmniej 75% kwoty kry-
terium dochodowego � do 4 � krotno�ci minimalnego
wynagrodzenia ustalonego zgodnie z ustaw¹ z dnia 10
pa�dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
pracê (Dz.U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1679),

2) przy dochodzie wynosz¹cym powy¿ej 75% do 100% kry-
terium dochodowego � do 3 � krotno�ci minimalnego
wynagrodzenia.

3. Zasi³ek podlega zwrotowi w ca³o�ci, gdy nie zostanie
wykorzystany zgodnie z przeznaczeniem, na które by³ przy-
znany, w razie stwierdzenia marnotrawstwa przyznanego
�wiadczenia lub w³asnych zasobów materialnych.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XXI/161/97 Rady Gminy Go³u-
chów z dnia 29.04.1997 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków
na �wiadczenia pomocy spo³ecznej w ramach zadañ w³a-
snych gminy.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Jan Sobczak

Na podstawie art. 9 ust. 1, art. 17 ust. 1 pkt 11 art. 50 ust.
6 art. 96 ust. 1, 2 art. 104 ust. 4 stawy z dnia 12 marca 2004
roku o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Tekst jednolity z 2001 r.
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Miejska Ostrzeszów uchwala, co nastêpuje:

§1. Us³ugi opiekuñcze wykonywane s¹ w miejscu za-
mieszkania osoby korzystaj¹cej.

§2. 1. Us³ugi opiekuñcze przyznawane s¹ osobie samot-
nej, która z powodu wieku, choroby, niepe³nosprawno�ci lub
innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej
pozbawiona.

2. Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane równie¿ oso-
bie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, takiej
pomocy nie mo¿e zapewniæ.

3061

UCHWA£A Nr XVIII/167/2004 RADY MIEJSKIEJ OSTRZESZÓW

z dnia 2 wrze�nia 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze, zasady zwolnienia
czê�ciowego lub ca³kowitego z op³at jak równie¿ tryb ich pobierania

3. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹ pomoc w zaspokojeniu
codziennych potrzeb ¿yciowych, opiekê higieniczn¹, pielêgna-
cjê zlecon¹ przez lekarza oraz w miarê mo¿liwo�ci zapewnie-
nie kontaktów z otoczeniem.

§3. 1. Pomoc przyznawana jest na podstawie wniosku
osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo
innej osoby, za zgod¹ osoby zainteresowanej lub jej przedsta-
wiciela ustawowego po przeprowadzeniu wywiadu �rodowi-
skowego (rodzinnego).

2. Pomoc mo¿e byæ tak¿e przyznana z urzêdu.

§4. Odp³atno�æ za us³ugi opiekuñcze ustala siê nastêpu-
j¹co:
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§5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, odpowied-

nio udokumentowanych podczas przeprowadzania wywiadu
przez pracownika socjalnego (stan zdrowia, wydatki na leki,
itp.) istnieje mo¿liwo�æ obni¿enia odp³atno�ci o jedn¹ stawkê
zgodnie z tabel¹ zawart¹ w §3, obni¿enie odp³atno�ci o dwie
stawki na okre�lony okres lub czasowo, ca³kowite zwolnienie
z odp³atno�ci.

§6. 1. Pobieranie op³at za us³ugi opiekuñcze odbywa siê
po wykonaniu us³ugi zgodnie z wydanymi decyzjami.

2. Cena jednej godziny us³ugi w danym roku zostaje
ustalona w wyniku przetargu nieograniczonego.

3. Pobór odp³atno�ci dokonuje zleceniobiorca dokonuj¹c
rozliczenia z pobierania kwoty w Miejsko � Gminnym O�rodku
Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie do dnia 15 ka¿dego
miesi¹ca.

§7. Trac¹ moc uchwa³y:

- Nr XXVII/264/96 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 24
pa�dziernika 1996 roku w sprawie szczegó³owych zasad

przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze, szczegó-
³ów zasady zwolnienia czê�ciowego lub ca³kowitego
z op³at jak równie¿ trybu ich pobierania,

- Nr XXXIII/333/97 Rady Miejskiej w Ostrzeszowie z dnia 13
marca 1997 roku w sprawie zmiany uchwa³y Nr XXVII/264/
96 Rady Miejskiej z dnia 24 pa�dziernika 1996 r. w sprawie
szczegó³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi
opiekuñcze, szczegó³ów zasady zwolnienia czê�ciowego
lub ca³kowitego z op³at jak równie¿ trybu ich pobierania.

§8. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Ostrzeszów oraz Kierownikowi Miejsko � Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Ostrzeszowie.

§9. Uchwa³a podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po 14
dniach od og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr Edward Skrzypek

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 1, art. 40 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze 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 Gminy uchwa-
la, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Doruchowie stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

3062

UCHWA£A Nr XX/81/2004 RADY GMINY DORUCHÓW

z dnia 6 wrze�nia 2004 r

w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Doruchowie

§2. Traci moc uchwa³a Rady Gminy Nr XXIV/137/2001
z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie Statut Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Doruchowie.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i podlega podaniu do wiadomo�ci w sposób zwy-
czajowo przyjêty.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Joanna Blew¹ska
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Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XX/81/2004

Rady Gminy Doruchów
z dnia 6 wrze�nia 2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W DORUCHOWIE

ROZDZIA£ I

Postanowienia Ogólne

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Doruchowie
zwany dalej �O�rodkiem� jest jednostk¹ organizacyjn¹ pomo-
cy spo³ecznej powo³an¹ Uchwa³¹ Nr XI/58/90 Gminnej Rady
Narodowej w Doruchowie z dnia 16 lutego 1990 r. O�rodek
dzia³a w szczególno�ci na podstawie:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593 z pó�. zm.),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�. zm.),

3) ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�. zm.),

4) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzin-
nych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228, poz. 2255 z pó�. zm.),

5) innych aktów prawnych dla potrzeb pomocy spo³ecznej,

6) niniejszego statutu.

§2. 1. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ i bud¿etow¹
podporz¹dkowan¹ Radzie Gminy w Doruchowie.

2. Obszarem dzia³ania O�rodka jest teren obejmuj¹cy
Gminê Doruchów.

3. Siedzib¹ O�rodka jest Urz¹d Gminy Doruchów.

4. Kontrolê nad dzia³alno�ci¹ O�rodka oraz nad realizacj¹
zadañ w³asnych gminy z zakresu pomocy spo³ecznej sprawu-
je Rada Gminy Doruchów, która zapewnia �rodki niezbêdne
do jego utrzymania oraz prowadzenia dzia³alno�ci statutowej.

5. Bie¿¹cy nadzór nad dzia³alno�ci¹ O�rodka sprawuje
Wójt Gminy.

§3. O�rodek jest pracodawc¹ w rozumieniu przepisów
prawa pracy.

§4. 1. O�rodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z nazw¹ w pe³-
nym brzmieniu i adresem O�rodka.

2. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej mo¿e u¿ywaæ
nazwy skróconej �GOPS�.

ROZDZIA£ II

Cel i zakres dzia³ania O�rodka Pomocy Spo³ecznej

§5. Celem O�rodka jest umo¿liwienie osobom i rodzinom
przezwyciê¿anie trudnych sytuacji ¿yciowych, wspieranie ich
w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokajania niezbêdnych
potrzeb, umo¿liwianie im ¿ycia w warunkach odpowiadaj¹-
cych godno�ci cz³owieka oraz w miarê mo¿liwo�ci doprowa-

dzenia ich do ¿yciowego usamodzielnienia oraz integracji ze
�rodowiskiem.

§6. 1. Przedmiotem dzia³alno�ci O�rodka jest organizacja
i wykonywanie zadañ Gminy Doruchów w zakresie pomocy
spo³ecznej.

2. Do zadañ O�rodka nale¿y w szczególno�ci:

a) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,

b) praca socjalna, rozumiana jako dzia³alno�æ zawodowa
maj¹ca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnia-
niu lub odzyskaniu zdolno�ci do funkcjonowania w spo-
³eczeñstwie poprzez pe³nienie odpowiednich ról spo³ecz-
nych oraz tworzenia warunków sprzyjaj¹cych temu celo-
wi,

c) przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ przewidzianych
w ustawie o pomocy spo³ecznej, ustaw¹ o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, ustaw¹ o kom-
batantach oraz niektórych osobach bêd¹cych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego, ustaw¹ o �wiad-
czeniach rodzinnych,

d) udzielanie schronienia, posi³ku, niezbêdnego ubrania oso-
bom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym,

e) �wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym specjalistycznych
w miejscu zamieszkania,

f) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne okre�lo-
nych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdro-
wotnym,

g) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia spo³eczne za osoby
okre�lone w ustawie o pomocy spo³ecznej,

h) kierowanie do domu pomocy spo³ecznej i ponoszenie
odp³atno�ci za pobyt mieszkañca gminy w tym domu,

i) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹ca na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specja-
listycznego wsparcia,

j) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo-
³ecznych,

k) rozwijanie nowych form pomocy spo³ecznej i samopomo-
cy w ramach zidentyfikowanych potrzeb,

l) podejmowanie innych dzia³añ przewidzianych w odrêb-
nych ustawach.

§7. Zadania okre�lone w §6 O�rodek realizuje w ramach
zadañ w³asnych i zleconych.

§8. W realizacji swych zadañ O�rodek wspó³dzia³a z:

1. Regionalnym O�rodkiem Polityki Spo³ecznej w Poznaniu.

Poz. 3062
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2. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Powiatowym Urzêdem Pracy.

4. Zak³adem Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Kas¹ Rolniczego
Ubezpieczenia Spo³ecznego.

5. O�rodkiem Interwencji Kryzysowej w Ostrzeszowie.

6. S¹dami, jednostkami organizacyjnymi jednostek samo-
rz¹du terytorialnego, szko³ami podstawowymi i gimna-
zjum.

7. Organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowymi, Ko�cio³em
Katolickim i innymi Ko�cio³ami, fundacjami, stowarzysze-
niami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawny-
mi.

ROZDZIA£ III

Organy Zarz¹dzaj¹ce

§9. 1. O�rodkiem zarz¹dza Kierownik zatrudniany i zwal-
niany przez  Wójta Gminy Doruchów, który w szczególno�ci
odpowiedzialny jest za:

- ustalanie potrzeb Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,

- ustalanie planów i realizacjê polityki kadrowej O�rodka,
zatrudnianie, awansowanie, zwalnianie pracowników
O�rodka Pomocy Spo³ecznej uwzglêdniaj¹c przepisy
Kodeksu Pracy i przepisy dotycz¹ce zasad wynagradzania
i wymagañ kwalifikacyjnych pracowników samorz¹do-
wych zatrudnianych w jednostkach organizacyjnych jed-
nostek samorz¹du terytorialnego,

- zarz¹dzanie mieniem i reprezentowanie O�rodka na ze-
wn¹trz,

- sprawowanie nadzoru nad przyznawaniem �wiadczeñ
pomocy spo³ecznej i prac¹ pracowników O�rodka,

- sk³adanie corocznych sprawozdañ Radzie Gminy z dzia³al-
no�ci O�rodka Pomocy Spo³ecznej,

2. Zwierzchnikiem s³u¿bowym Kierownika O�rodka Po-
mocy Spo³ecznej jest Wójt Gminy.

3. Szczegó³owy zakres czynno�ci i obowi¹zków dla Kie-
rownika O�rodka Pomocy Spo³ecznej ustala Wójt Gminy.

4. Szczegó³ow¹ strukturê organizacyjn¹, szczegó³owe za-
dania i zasady funkcjonowania O�rodka Pomocy Spo³ecznej
ustala Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej w regulaminie
organizacyjnym, po zasiêgniêciu opinii Wójta Gminy.

5. Kierownik zarz¹dza O�rodkiem przy pomocy samo-
dzielnych stanowisk pracy.

6. Kierownik jest upowa¿niony do wydawania decyzji
administracyjnych na podstawie upowa¿nienia Wójta Gminy.
Decyzje mo¿e równie¿ wydaæ inna osoba upowa¿niona przez
Wójta Gminy na wniosek Kierownika O�rodka.

7. Kierownika w czasie nieobecno�ci zastêpuje wyzna-
czony przez niego pracownik socjalny.

§10. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w Gminnym O�rodku Pomocy Spo³ecznej w Doruchowie
reguluj¹ przepisy ustawy o pracownikach samorz¹dowych.

ROZDZIA£ IV

Gospodarka Finansowa

§11. 1. Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej odpowiada za gospodarkê finansow¹ jednostki, zarz¹dza
powierzonym mu mieniem, zapewnia jego ochronê i nale¿yte
wykorzystanie.

2. Podstaw¹ gospodarki finansowej jednostki jest plan
finansowy.

3. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Doruchowie
stosuje zasady gospodarki finansowej jednostek bud¿eto-
wych.

4. O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest finansowany z bud¿e-
tu Gminy.

5. Obs³ugê finansowo - ksiêgow¹ O�rodka zapewnia Urz¹d
Gminy w Doruchowie.

6. Zasady dzia³alno�ci finansowej Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej reguluj¹ przepisy:

- ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593, z pó�. zm.),

- ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o rachunkowo�ci (tekst
jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pó�. zm.),

- ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z pó�. zm.),

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicz-
nych (Dz.U. Nr 19, poz. 177),

- porozumienia w sprawie realizacji zadañ zleconych
w zakresie pomocy spo³ecznej oraz innych zadañ z zakresu
administracji rz¹dowej zawartego pomiêdzy Gmin¹ Doru-
chów a Wojewod¹ Wielkopolskim.

ROZDZIA£ V

Postanowienia koñcowe

§12. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statu-
tem zastosowanie maj¹ przepisy wymienione w tre�ci Statu-
tu.

§13. Zmiany do statutu wymagaj¹ formy przewidzianej
dla jego uchwalenia.

Poz. 3062
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Wydatki na us³ugi (z wyj¹tkiem us³ug opiekuñczych
i specjalistycznych us³ug opiekuñczych z wyj¹tkiem specjali-
stycznych us³ug dla osób z zaburzeniami psychicznymi) po-
moc rzeczow¹, zasi³ki okresowe, zasi³ki celowe przyznawane
pod warunkiem zwrotu zwane dalej wydatkami na �wiadcze-
nia podlegaj¹ce zwrotowi na zasadach okre�lonych w niniej-
szej uchwale.
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w sprawie zasad zwrotu wydatków na �wiadczenia z pomocy spo³ecznej w zakresie zadañ w³asnych gminy

2. Wydatki na �wiadczenia przyznawane pod warunkiem
zwrotu, podlegaj¹ zwrotowi w czê�ci lub w ca³o�ci, je¿eli
dochód na osobê w rodzinie osoby zobowi¹zanej do zwrotu
przekracza kwotê kryterium dochodowego okre�lonego zgod-
nie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§2. 1. Wydatki na �wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi
w ca³o�ci, je¿eli dochód na osobê samotnie gospodaruj¹c¹
oraz na osobê w rodzinie przekracza 150% kryterium docho-
dowego, o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej uchwa³y.

2. Wydatki na �wiadczenia podlegaj¹ zwrotowi w czê�ci
zale¿nej od wysoko�ci dochodu na osobê w rodzinie, zgodnie
z nastêpuj¹cymi zasadami:

����������	
��������������������������	�����������

���	����������������������������
������������������

����������������������
�����
�����

���� ��
�����������������������������������������

�
�����������

!"!��#�!$"�� %"��

!$!��#�!%&�� &"��

!%'��#�!&"�� ("��

 
§3. Wydatki na �wiadczenia w postaci �jednego gor¹cego

posi³ku dziennie� przyznawane zgodnie z art. 48 ust. 4 ustawy
o pomocy spo³ecznej, dzieciom i m³odzie¿y w okresie nauki
w szkole, gmina pokrywa w ca³o�ci, je¿eli dochód na osobê
w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego okre�lone-
go w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§4. 1. Zwrot wydatków na �wiadczenia jest dokonywany
poprzez wp³atê nale¿no�ci na rachunek wskazany przez GOPS.

2. Zwrot wydatków na �wiadczenia dokonywany byæ
mo¿e poprzez jednorazow¹ wp³atê nale¿no�ci lub ratalnie.

3. Okres sp³aty oraz wysoko�æ poszczególnych rat okre-
�la Kierownik GOPS stosownie do wywiadu �rodowiskowego
i wniosku pracownika socjalnego.

4. Zwrot wydatków rozpoczyna siê po 2-ch miesi¹cach od
daty przyznania �wiadczenia, a okres sp³aty nie mo¿e byæ
d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.

5. Za dzieñ sp³aty uwa¿a siê dzieñ wp³aty kwoty na
rachunek wskazany przez GOPS w Doruchowie.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Joanna Blew¹ska

Poz. 3063
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U.
Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zm.) Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu wydatków za us³ugi
opiekuñcze obejmuj¹ce:

- pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿yciowych,

- opiekê higieniczn¹, zalecan¹ przez lekarza pielêgnacjê,

- podtrzymywanie kontaktów z otoczeniem dla osób, które
z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagaj¹
pomocy innych osób, a s¹ jej pozbawione.

§2. Us³ugi opiekuñcze �wiadczone s¹ przez opiekunkê
zatrudnion¹ przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
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z dnia 6 wrze�nia 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze oraz szczegó³owych warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwalniania od op³at oraz trybu ich pobierania

w Doruchowie, w miejscu zamieszkania osoby wymagaj¹cej
pomocy.

§3. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie:

- osobie samotnie gospodaruj¹cej, której dochód nie prze-
kracza kryterium dochodowego okre�lonego w art. 8 ust.
1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�. zm.),

- osobie w rodzinie, w której dochody na osobê nie prze-
kracza, kryterium dochodowego okre�lonego w art. 8 ust.
1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�. zm.).

§4. 1. Osobom nie spe³niaj¹cym kryterium, o którym
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy mo¿e byæ przyznana
pomoc pod warunkiem zwrotu w czê�ci lub ca³o�ci wydatków
na us³ugi opiekuñcze na zasadach okre�lonych w/g tabeli:
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2. Odp³atno�æ za jedn¹ godzinê ustala siê w wysoko�ci

8,42 z³ (p³aca plus pochodne), od której naliczaæ siê bêdzie
odp³atno�æ za �wiadczone us³ugi opiekuñcze.

3. Op³aty za us³ugi opiekuñcze wp³acane s¹ na konto
wskazane przez GOPS w terminie do dnia 10-ego nastêpnego
miesi¹ca po miesi¹cu wykonania us³ugi.

§5. Stawka odp³atno�ci za jedn¹ godzinê us³ug opiekuñ-
czych ulega zmianie corocznie o wska�nik wzrostu wynagro-
dzeñ pracowników sfery bud¿etowej og³oszony w ustawie
bud¿etowej na dany rok.

§6. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wnio-
sek osoby zobowi¹zanej do odp³atno�ci za korzystanie z us³ug
lub z urzêdu mo¿e ona zostaæ czê�ciowo lub ca³kowicie
zwolniona z ponoszenia odp³atno�ci, zw³aszcza ze wzglêdu
na:

- konieczno�æ ponoszenia odp³at za pobyt cz³onka rodziny
w domu pomocy spo³ecznej,

- sytuacjê, gdy wiêcej ni¿ jedna osoba w rodzinie wymaga
us³ug opiekuñczych,

- du¿e odpowiednio udokumentowane wydatki na leki
i koszty leczenia wynikaj¹ce z pogorszenia stanu zdrowia,

- zdarzenie losowe.

2. Okres na jaki osoba lub rodzina zwolniona jest
z ponoszenia op³at okre�la w decyzji Kierownik Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Doruchowie.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§8. Traci moc uchwa³a Nr XXI/126/2000 Rady Gminy
w Doruchowie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñ-
cze, szczegó³owych zasad zwolnieñ czê�ciowych lub ca³kowi-
tych z op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania oraz zasad
zwrotu wydatków za �wiadczenia z pomocy spo³ecznej.

§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14-tu dni od dnia
og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Gminy

(�) Joanna Blew¹ska

Poz. 3064
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� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, Kalisz pl. �w. Józefa 5, pok. 132
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Koninie, Konin al. 1 Maja 7, pok. 170, blok �B�
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Lesznie, Leszno pl. Ko�ciuszki 4, pok. 101
� Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki w Poznaniu, Delegatura w Pile, Pi³a al. Niepodleg³o�ci 33/35, pok. 214

zbiory Dziennika Urzêdowego wraz ze skorowidzami s¹ wy³o¿one do powszechnego wgl¹du w Wielkopolskim Urzêdzie Wojewódzkim, w godz. 900-1400


