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2877

UCHWA£A Nr 191/XXVIII/2008 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie: okre�lenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek organizacyjnych Gminy
Czerwonak z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja Podatkowa,

udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Poz. 2877

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104
ze zmianami1) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady i tryb umarza-
nia, odraczania lub rozk³adania na raty sp³at wierzytelno�ci
gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿no�ci pie-
niê¿nych, zwanych dalej �wierzytelno�ciami� do których nie
stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. -
Ordynacja podatkowa, przypadaj¹cych na podstawie przepi-
sów szczególnych gminie i gminnym jednostkom organiza-
cyjnym wobec osób fizycznych, prawnych a tak¿e jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej -
zwanych dalej �d³u¿nikami�.

§2. 1. Wierzytelno�æ mo¿e byæ umorzona w ca³o�ci lub w
czê�ci wy³¹cznie w przepadkach uzasadnionych wa¿nym in-
teresem d³u¿nika lub interesem publicznym, gdy:

1) wierzytelno�ci tej nie �ci¹gniêto w toku zakoñczonego
postêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

2) gdy s¹d odmówi³ wszczêcia postêpowania upad³o�ciowe-
go,

3) umorzono postêpowanie upad³o�ciowe,

4) d³u¿nik - osoba prawna zosta³ wykre�lony z w³a�ciwego
rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku maj¹t-
ku, z którego mo¿na by egzekwowaæ wierzytelno�æ, a
odpowiedzialno�æ z tytu³u wierzytelno�ci nie przechodzi
na osoby trzecie,

5) d³u¿nik bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ zmar³ nie pozostawiaj¹c
spadkobierców odpowiadaj¹cych za zobowi¹zania, a nie
mo¿na �ci¹gn¹æ nale¿no�ci z masy spadkowej, albo pozo-
stawi³ maj¹tek o ni¿szej warto�ci ni¿ wierzytelno�æ,

6) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w toku postêpo-
wania maj¹cego na celu dochodzenie nale¿no�ci nie uzy-
ska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i egzekucji
tej nale¿no�ci lub postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê
nieskuteczne,

7) jest uzasadnione szczególnie wa¿nymi wzglêdami spo-
³ecznymi lub gospodarczymi.

8) �ci¹gniêcie nale¿no�ci zagra¿a istotnym interesom d³u¿ni-
ka, zw³aszcza egzystencji jego lub jego rodziny, albo
dalszemu funkcjonowaniu.

2. Umorzenie nale¿no�ci, za które odpowiada wiêcej ni¿
jeden d³u¿nik mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy przes³anki
umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych.

3. Umorzenie nale¿no�ci z przyczyn wymienionych w
ustêpie l pkt 1-7 mo¿e nast¹piæ z urzêdu lub na wniosek
d³u¿nika, a z przyczyn wymienionych w ustêpie 1 pkt 8
wy³¹cznie na wniosek d³u¿nika.

4. Wniosek o umorzenie winien zawieraæ co najmniej:

a) szczegó³owe informacje dotycz¹ce wyst¹pienia prze-
s³anek uzasadniaj¹cych udzielenie ulgi,

b) opis aktualnej sytuacji finansowej i rodzinnej d³u¿nika
bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub opis sytuacji ekonomicz-
nej d³u¿nika bêd¹cego osob¹ prawn¹ wraz z dokumen-
tami potwierdzaj¹cymi te okoliczno�ci,

W przypadku stwierdzenia - po dokonanej weryfikacji
wniosku - i¿ przedstawione dokumenty s¹ niewystarczaj¹ce,
tzn. na podstawie których nie mo¿na ustaliæ istnienia lub
nieistnienia przes³anek do udzielenia umorzenia, odroczenia
lub roz³o¿enia na raty sp³aty nale¿no�ci pieniê¿nych, organ
uprawniony wzywa d³u¿nika do ich uzupe³nienia. Nieuzupe³-
nienie przez d³u¿nika wniosku w wyznaczonym terminie po-
woduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§3. Do umarzania wierzytelno�ci uprawnieni s¹:

1. Wójt Gminy Czerwonak.

2. Kierownik gminnej jednostki organizacyjnej - je¿eli war-
to�æ wierzytelno�ci nie przekracza trzykrotno�ci kwoty
przeciêtnego miesiêcznego wynagrodzenia za pracê pra-
cowników, og³oszonego przez Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej obowi¹zuj¹cego w ostatnim dniu miesi¹ca po-
przedzaj¹cego miesi¹c z³o¿enia wniosku lub wszczêcia
postêpowania z urzêdu.

§4. Przez wierzytelno�æ rozumie siê nale¿no�æ g³ówn¹.

§5. Organy w³a�ciwe do umarzania wierzytelno�ci s¹
równie¿ uprawnione do umarzania odsetek oraz innych nale¿-
no�ci ubocznych.

§6. 1. W przypadku uzasadnionym wzglêdami spo³eczny-
mi lub gospodarczymi kierownik w³a�ciwej jednostki organi-
zacyjnej Gminy mo¿e na uzasadniony wniosek d³u¿nika od-
roczyæ termin p³atno�ci lub roz³o¿yæ na raty termin zap³aty
ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci, bior¹c pod uwagê mo¿liwo-
�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony interes jednostki
organizacyjnej oraz Gminy Czerwonak.
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2. Okres odroczenia nie mo¿e byæ d³u¿szy ni¿ rok, a okres
sp³aty wierzytelno�ci na raty nie mo¿e przekraczaæ 4 lat.

3. Od wierzytelno�ci pieniê¿nych, których termin p³atno-
�ci odroczono lub które roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê
odsetek za zw³okê za okres od dnia wydania decyzji do dnia
terminu zap³aty.

4. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysoko�ci ustalonych rat, pozosta³a do sp³aty wierzytelno�æ
staje siê wymagalna wraz z nale¿nymi odsetkami za zw³okê
w tym równie¿ z odsetkami o których mowa w pkt 3.

5. Umarzanie wierzytelno�ci g³ównej poci¹ga za sob¹
umarzanie nale¿no�ci ubocznych.

6. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci wierzytelno�ci g³ów-
nej, w odpowiednim stosunku do tej wierzytelno�ci podlegaj¹
umorzeniu nale¿no�ci uboczne.

§7. Umorzenie wierzytelno�ci lub zastosowanie ulg okre-
�lonych w uchwale nastêpuje w drodze decyzji organów, o
których mowa w §3 i 6, która nie jest decyzj¹ administracyjn¹
lub w drodze umowy.

§8. W przypadku braku mo¿liwo�ci zaspokojenia nale¿no-
�ci w formie pieniê¿nej, nale¿no�æ mo¿e byæ, na wniosek
d³u¿nika, zamieniona na �wiadczenie rzeczowe lub us³ugi,
odpowiadaj¹ce warto�ci nale¿no�ci.

Ponadto nale¿y braæ pod uwagê realn¹ warto�æ �wiadczeñ
rzeczowych i us³ug oraz ich przydatno�ci dla Gminy.

§9. 1. Kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Czer-
wonak s¹ zobowi¹zani do z³o¿enia sprawozdania Wójtowi z
udzielonych umorzeñ i ulg, o których mowa w uchwale.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 §9 sporz¹dza
siê wed³ug stanu na dzieñ 30 czerwca i 31 grudnia ka¿dego
roku bud¿etowego w terminie 15 dni od up³ywu okresu
sprawozdawczego. Dane w sprawozdaniu wykazuje siê nara-
staj¹co od pocz¹tku roku.

3. Zbiorcz¹ informacjê o zastosowanych ulgach Wójt
przedstawia Radzie Gminy w sprawozdaniu z wykonania
bud¿etu gminy i w informacji o przebiegu wykonania bud¿etu
gminy za l pó³rocze.

§10. W przypadku gdy d³u¿nikiem jest przedsiêbiorca
przy umarzaniu, rozk³adaniu na raty lub odraczaniu terminów
p³atno�ci wierzytelno�ci z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do
których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podat-
kowa nale¿y stosowaæ postanowienia ustawy z dnia 30 kwiet-
nia 2004 roku o postêpowaniu w sprawach dotycz¹cych
pomocy publicznej (tj. Dz.U. Nr 59 z 2007 r., poz. 404 ze
zmianami) oraz przepisów prawa wspólnotowego.

§10. Umarzanie nale¿no�ci i udzielenie innych ulg nastê-
puje na podstawie przepisów prawa cywilnego.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czerwonak.

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

§13. Traci moc uchwa³a nr 65/VIII/2003 Rady Gmin y
Czerwonak z dnia 24.04.2003 r. w sprawie: okre�lenia szcze-
gólnych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek
organizacyjnych Gminy Czerwonak z tytu³u nale¿no�ci pie-
niê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy -
Ordynacja Podatkowa, udzielania innych ulg w sp³acaniu tych
nale¿no�ci oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak

(-) Zbigniew Zieliñski

1 Dz.U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz.U. z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 104, poz. 708 ,Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz.
1217,1218, Nr 249, poz. 1832, Dz.U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587,
Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560.
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2878

UCHWA£A Nr 195/XXVIII/2008 RADY GMINY CZERWONAK

z dnia 21 sierpnia 2008 r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,
szkó³ podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez inne podmioty ni¿ jednostki samorz¹du terytorialnego

Poz. 2878

Na podstawie art. 80, ust. 4 oraz art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 wrze�nia o systemie o�wiaty (tj. z 2004 r. Dz.U. Nr 256, poz.
2572 ze zmianamijuchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Dotacjê z bud¿etu Gminy Czerwonak, na prowadze-
nie niepublicznych; przedszkoli, innych form wychowania
przedszkolnego, szkó³ podstawowych i gimnazjów, przyznaje
siê osobom fizycznym i prawnym posiadaj¹cym wpis do
ewidencji, prowadzonej przez Gminê Czerwonak, na podsta-
wie wniosku skierowanego do Wójta Gminy Czerwonak.

2. Dotacjê z bud¿etu Gminy Czerwonak na prowadzenie
publicznych: przedszkoli, innych form wychowania przed-
szkolnego, szkó³ podstawowych i gimnazjów, przyznaje siê
osobom fizycznym i prawnym posiadaj¹cym zezwolenie na
prowadzenie publicznego przedszkola, innej formy wychowa-
nia przedszkolnego, na podstawie wniosku skierowanego do
Wójta Gminy Czerwonak.

§2. 1. Przedszkola wymienione w §1 ust. 1 uchwa³y, otrzy-
muj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w wysoko�ci 75% ustalonych
w bud¿ecie gminy wydatków bie¿¹cych ponoszonych w przed-
szkolach publicznych, w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym
¿e na dziecko niepe³nosprawne w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿
kwota przewidziana na niepe³nosprawnego ucznia przedszko-
la i oddzia³u przedszkolnego w czê�ci o�wiatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminê Czerwonak.

2. Inne formy wychowania przedszkolnego wymienione
w §1 ust. 1 uchwa³y, otrzymuj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w
wysoko�ci 40% ustalonych w bud¿ecie gminy wydatków
bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowa-
dzonych przez Gminê Czerwonak, w przeliczeniu na jedno
dziecko.

3. Szko³y podstawowe i gimnazja wymienione w §1 ust.
1 uchwa³y, otrzymuj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w wysoko�ci
100% kwoty przewidzianej na jednego ucznia danego typu
szko³y w czê�ci o�wiatowej subwencji ogólnej otrzymywanej
przez Gminê Czerwonak.

4. Przedszkola wymienione w §1 ust. 2 uchwa³y, otrzy-
muj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w wysoko�ci 100% wydatków
bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez gminê, w przeliczeniu na jedno dziecko, z tym
¿e na dziecko niepe³nosprawne w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿
kwota przewidziana na niepe³nosprawnego ucznia przedszko-
la i oddzia³u przedszkolnego w czê�ci o�wiatowej subwencji
ogólnej otrzymywanej przez Gminê Czerwonak.

5. Inne formy wychowania przedszkolnego wymienione
w §1 ust. 2 uchwa³y, otrzymuj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w
wysoko�ci 50% ustalonych w bud¿ecie gminy wydatków
bie¿¹cych ponoszonych w przedszkolach publicznych, prowa-
dzonych przez Gminê Czerwonak, w przeliczeniu na jedno
dziecko.

6. Szko³y podstawowe i gimnazja wymienione w §1 ust.
2 uchwa³y, otrzymuj¹ dotacjê na ka¿de dziecko w wysoko�ci
100% kwoty wydatków bie¿¹cych przewidzianej na jednego
ucznia w szko³ach tego samego typu prowadzonych przez
Gminê Czerwonak.

§3. 1. Wniosek o przyznanie dotacji powinien byæ z³o¿ony
do dnia 30 wrze�nia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.

2. W przypadku jednostek wymienionych w §1 ust. 1
uchwa³y, wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraæ:

1) nazwê i siedzibê przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, szko³y podstawowej lub gimnazjum,

2) dane osoby prowadz¹cej,

3) numer i datê wpisu do ewidencji niepublicznych szkó³ lub
przedszkoli, -prowadzonych przez Gminê Czerwonak oraz
datê rozpoczêcia dzia³alno�ci,

4) informacjê o planowanej liczbie dzieci maj¹cych uczêsz-
czaæ do przedszkola, innej formy wychowania przedszkol-
nego, szko³y podstawowej lub gimnazjum, wychowania
przedszkolnego, w tym liczbê dzieci niepe³nosprawnych,

5) zobowi¹zanie do informowania o zmianie liczby dzieci,

7) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma byæ
przekazywana dotacja.

3. W przypadku jednostek wymienionych w §1 ust. 2
uchwa³y, wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraæ:

1) nazwê i siedzibê przedszkola, innej formy wychowania
przedszkolnego, szko³y podstawowej lub gimnazjum,

2) dane osoby prowadz¹cej,

3) datê wydania i numer zezwolenia na za³o¿enie przedszko-
la, innej formy wychowania przedszkolnego, szko³y pod-
stawowej lub gimnazjum oraz datê rozpoczêcia dzia³alno-
�ci,

4) informacjê o planowanej liczbie dzieci maj¹cych do niego
uczêszczaæ, w tym dla przedszkola, szko³y podstawowej i
gimnazjum, liczbê dzieci niepe³nosprawnych,
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5) zobowi¹zanie do informowania o zmianie liczby dzieci,

6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma byæ
przekazywana dotacja.

§4. *1. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umo-
wy zawartej pomiêdzy Gmin¹ Czerwonak, a osob¹ prowa-
dz¹c¹ dotowane przedszkole, inn¹ formê wychowania przed-
szkolnego, szko³ê podstawow¹ lub gimnazjum.

2. Umowa, o której mowa w ust. l powinna zawieraæ:

1) oznaczenie stron umowy, w tym NIP, regon, nr wpisu do
Krajowego Rejestru S¹dowego w przypadku osób praw-
nych,

2) okre�lenie czasu, na jaki umowa jest zawarta,

3) wysoko�æ nale¿nej dotacji oraz terminy jej otrzymania,

4) tryb kontroli sposobu wykorzystania dotacji,

5) zobowi¹zanie podmiotu do prowadzenia ewidencji liczby
dzieci,

6) sposób rozliczania udzielonej dotacji z uwzglêdnieniem
zasad okre�lonych niniejsz¹ uchwa³¹

*3. Umowê okre�lon¹ w §4 zawiera siê na okres jednego
roku bud¿etowego.

*4. �rodki finansowe objête dotacj¹ przekazywane s¹ w
12 transzach do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na wskazany w
umowie rachunek bankowy dotowanego przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego.

*5. W celu prawid³owego rozliczenia otrzymanej dotacji,
dotowane przedszkola, inne formy wychowania przedszkol-
nego, szko³y podstawowe lub gimnazja sporz¹dzaj¹ rozlicze-
nie za okres jednego kwarta³u, zawieraj¹ce ca³kowity koszt
realizacji zadania, z uwzglêdnieniem udzia³u w³asnych �rod-
ków oraz krótk¹ ocenê merytoryczn¹ uzyskanych efektów,
zgodnie ze wzorem stanowi¹cym za³¹cznik do umowy okre-
�lonej w §4 uchwa³y.

6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 5 przekazywane
jest Wójtowi Gminy Czerwonak w terminie do 20 dnia mie-
si¹ca nastêpuj¹cego po up³ywie ka¿dego kwarta³u roku kalen-
darzowego, z uwzglêdnieniem aktualnej liczby dzieci.

7. W przypadku wyst¹pienia nadp³aty, kolejna transza
dotacji zostaje umniejszona o kwoty nadp³acone w miesi¹-
cach poprzednich.

§5. *1. Kontrolê nad prawid³owo�ci¹ sposobu wykorzy-
stania dotacji sprawuje Wójt Gminy Czerwonak.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czerwonak.

§7. Traci moc uchwa³a Rady Gminy czerwonek Nr 152/
XXII/2004 z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przed-
szkoli.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak

(-) Zbigniew Zieliñski

*Uchwa³a Nr 20/813/2008  Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 wrze�nia 2008 r. orze-
kaj¹ca niewa¿no�æ  uchwa³y nr 195IXXVIII/2008 Rady Gminy
Czerwonak z dnia 21 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych
form wychowania przedszkolnego, szkó³ podstawowych i
gimnazjów, prowadzonych przez inne podmioty ni¿ jednostki
samorz¹du terytorialnego z powodu naruszenia przepisów
art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r.
o systemie o�wiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
w czê�ci obejmuj¹cej postanowienia:

- w §4 ust. 1,2 i 3,

- w §4 ust. 4 wyra¿enia ,,w umowie� ,

- w §4 ust. 5 wyra¿enia ,,zawieraj¹ce ca³kowity koszt reali-
zacji zadania z uwzglêdnieniem

udzia³u w³asnych �rodków oraz krótk¹ ocenê meryto-
ryczn¹ uzyskanych efektów, zgodnie ze wzorem stanowi¹cym
za³¹cznik do umowy okre�lonej w §4 uchwa³y�,

- §5 ust. 1
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Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717; z 2004 r., Nr 6 poz. 41, Nr 92, poz. 880,
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r., Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087;
z 2006 r., Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r., Nr 127,
poz. 880) 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;
z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r., Nr 80, poz. 717
i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r., Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.
1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006
r., Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r., Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), Rada Miasta i Gminy
Buk uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Zgodnie z uchwa³¹ Nr XIV/70/2007 Rady Miasta i
Gminy Buk z dnia 25 wrze�nia 2007 r. w sprawie przyst¹pienia
do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu terenów przyle-
g³ych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307)
na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej uchwa-
lonego Uchwa³¹ Nr XXX/185/2000 Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 24 pa�dziernika 2000 r., oraz po stwierdzeniu zgodno�ci
poni¿szych ustaleñ ze zmian¹ studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk,
uchwala siê zmianê miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego terenów przyleg³ych do obwodnicy miasta
Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku od ulicy Dwor-
cowej do ulicy Grodziskiej w zakresie dzia³ki o nr ewidencyj-
nym 728/80, zwan¹ dalej �planem�.

2. Integralnymi czê�ciami uchwa³y s¹:

1) rysunek planu zatytu³owany �Zmiana miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przyleg³ych
do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307)
na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej w
zakresie dzia³ki o nr ewidencyjnym 728/80�, opracowany
w skali 1:1.000; stanowi¹cy z³¹cznik nr 1 do uchwa³y;

2) rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesio-
nych do projektu planu, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do
uchwa³y;
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3) rozstrzygniêcie o sposobie realizacji zapisanych w planie
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, nale¿¹cych
do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stano-
wi¹ce za³¹cznik nr 3 do uchwa³y.

3. Granice obszaru objêtego planem okre�lone zosta³y na
rysunku planu.

§2. Ilekroæ w uchwale wystêpuje termin:

1) linia rozgraniczaj¹ca - nale¿y przez to rozumieæ liniê roz-
graniczaj¹c¹ tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych
zasadach zagospodarowania;

2) powierzchnia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ sumê
powierzchni wyznaczonych przez rzuty pionowe zewnêtrz-
nych krawêdzi budynków na dzia³ce na powierzchniê tej
dzia³ki;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, w której mo¿e byæ umieszczona �ciana fronto-
wa projektowanego budynku; nieprzekraczalna linia zabu-
dowy nie dotyczy takich elementów architektonicznych
budynku jak: balkon, wykusz, schody, taras, gzyms, okap
dachu, rynna, wiatro³ap oraz innych detali wystroju archi-
tektonicznego budynku wysuniêtych poza tê liniê nie
wiêcej ni¿ 2,0 m;

§3. Ustaleniami planu na rysunku planu s¹:

1) granica obszaru objêtego planem;

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy;

4) przeznaczenie terenu;

§4. Okre�la siê nastêpuj¹ce przeznaczenie terenów: tereny
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na ry-
sunku planu i w tek�cie uchwa³y symbolem MW;

§5. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego:

1) nowe zagospodarowanie terenu winno cechowaæ siê
wysokimi walorami przestrzennymi i architektonicznymi;

2) nowe budynki nale¿y lokalizowaæ zgodnie z nieprzekra-
czalnymi liniami zabudowy, okre�lonymi na rysunku pla-
nu;

2879

UCHWA£A Nr XXVIII/173/2008 RADY MIASTA I GMINY BUK

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyleg³ych do obwodnicy
miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku licy Dworcowej do ulicy Grodziskiej w zakresie dzia³ki

o nr ewidencyjnym 728/80
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3) zakazuje siê lokalizacji obiektów i budynków tymczaso-
wych, z wyj¹tkiem obiektów zaplecza budów na czas ich
realizacji;

§6. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony �rodowiska, przy-
rody i krajobrazu kulturowego:

1) w terenie zagospodarowanym i zabudowanym nale¿y
chroniæ glebê ods³oniêt¹; w miarê mo¿liwo�ci nale¿y
ograniczaæ jej przykrycia betonem i asfaltem;

2) zbêdne masy ziemne powstaj¹ce w czasie realizacji inwe-
stycji nale¿y przetransportowaæ zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami lub wykorzystaæ do nowego
ukszta³towania terenu w granicach dzia³ki w³asnej lub
s¹siednich;

3) dla terenów objêtych miejscowym planem zagospodaro-
wania przestrzennego nale¿y zachowaæ dopuszczalne po-
ziomy ha³asu w �rodowisku wynikaj¹ce z przepisów od-
rêbnych;

4) energiê ciepln¹ nale¿y pozyskiwaæ z przyjaznych dla �ro-
dowiska �róde³ które nie spowoduj¹ wzrostu emisji zanie-
czyszczeñ do atmosfery, z zastrze¿eniem §10 pkt 7) lit.a)
i b).

§7. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury wspó³czesnej: dla ochro-
ny archeologicznego dziedzictwa kulturowego, prace ziemne
zwi¹zane z zagospodarowaniem i zabudowaniem terenu
wymagaj¹ uzgodnienia z w³a�ciwym organem ochrony zabyt-
ków przed uzyskaniem pozwolenia na budowê, dla okre�lenia
konieczno�ci ewentualnych prac archeologicznych.

§8. Ustalenia dotycz¹ce szczególnych warunków zagospo-
darowania terenów oraz ograniczenia w ich u¿ytkowaniu: nie
ustala siê.

§9. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy i
budowy systemów komunikacji:

1) uk³ad komunikacyjny stanowi droga publiczna zlokalizo-
wana poza obszarem opracowania - ulica Czarnieckiego;

2) dla zapewnienia pe³nej obs³ugi komunikacyjnej terenu
zezwala siê na realizacjê dróg wewnêtrznych w ramach
zagospodarowania terenu;

3) nale¿y zapewniæ odpowiedni¹ liczbê miejsc postojowych
lub gara¿owych, zaspokajaj¹c¹ potrzeby w zakresie posto-
ju samochodów z uwzglêdnieniem warunków technicz-
nych okre�lonych w przepisach odrêbnych, jednak nie
mniej ni¿ 1,5 miejsca postojowego na jeden lokal miesz-
kalny, wliczaj¹c miejsca postojowe zlokalizowane w gara-
¿ach podziemnych;

§10. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów infrastruktury technicznej:

1) docelowo nale¿y zapewniæ wykonanie pe³nego uzbrojenia
w podstawow¹ sieæ infrastruktury technicznej oraz pod³¹-
czenia do niej terenu objêtego planem;

2) nowoprojektowane sieci i urz¹dzenia uzbrojenia technicz-
nego nale¿y lokalizowaæ na terenie dróg, a w uzasadnio-

nych przypadkach równie¿ na terenach o innym przezna-
czeniu;

3) kierunki budowy i rozbudowy sieci uzbrojenia techniczne-
go nale¿y realizowaæ zgodnie z opracowaniami dotycz¹cy-
mi rozwoju sieci, w oparciu o wnioski przysz³ych odbior-
ców;

4) zezwala siê na lokalizacjê na obszarze planu sieci i urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej nie zwi¹zanych z obs³ug¹
terenu objêtego planem;

5) dla zaopatrzenia w wodê plan ustala powi¹zanie terenu
objêtego planem z istniej¹cym i projektowanym uk³adem
sieci wodoci¹gowej; adaptacjê, rozbudowê, wymianê, mo-
dernizacjê istniej¹cej sieci wodoci¹gowej;

6) w zakresie sieci gazowej - ustala siê powi¹zanie terenu
objêtego planem z istniej¹cym i projektowanym uk³adem
sieci gazowej; adaptacjê i rozbudowê istniej¹cej sieci;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciep³o:

a) preferuje siê stosowanie ogrzewania gazowego oraz
systemy wykorzystuj¹ce �ród³a czystej energii, w szcze-
gólno�ci: pompy cieplne, kolektory s³oneczne, energiê
elektryczn¹,

b) dopuszcza siê stosowanie paliw p³ynnych, sta³ych (z
wy³¹czeniem paliw wêglowych) i gazowych pod wa-
runkiem spe³nienia wymagañ okre�lonych w przepi-
sach prawa w zakresie ochrony powietrza,

8) dla odprowadzania i unieszkodliwiania �cieków plan usta-
la powi¹zanie terenu objêtego planem z systemem istnie-
j¹cej kanalizacji sanitarnej,

9) nale¿y prowadziæ odpowiedni¹ gospodarkê �ciekow¹
uwzglêdniaj¹c¹ wystêpowanie na terenie objêtym planem
zasobów wód podziemnych, w obrêbie piêtra czwartorzê-
dowego, objêtych wysok¹ ochron¹- OWO

10) dla zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ plan ustala powi¹-
zanie terenu objêtego planem z systemem zasilania po-
przez rozbudowê istniej¹cych linii napowietrznych lub
kablowych �redniego i niskiego napiêcia oraz stacji trans-
formatorowych;

11) ustala siê odprowadzanie wód opadowych do sieci kana-
lizacji deszczowej lub do gruntu, z uwzglêdnieniem prze-
pisów odrêbnych;

12) ustala siê obowi¹zek gospodarowania odpadami zgodnie
z przepisami o odpadach;

13) w przypadku konieczno�ci naruszenia systemu meliora-
cyjnego nale¿y zastosowaæ rozwi¹zanie zastêpcze zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

§11. Ustalenia dotycz¹ce szczegó³owych zasad i warun-
ków scalania i podzia³u nieruchomo�ci:

1) sposób podzia³u nieruchomo�ci okre�lono w ustaleniach
szczegó³owych w Rozdziale 2 z zastrze¿eniem §11 pkt 2);

2) dopuszcza siê wydzielenie dzia³ek pod lokalizacjê dróg
wewnêtrznych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej
stosownie do potrzeb;
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3) nie zachodzi scalanie i podzia³ nieruchomo�ci w rozumie-
niu przepisów odrêbnych.

§12. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymcza-
sowego zagospodarowania i u¿ytkowania terenów - nie usta-
la siê.

ROZDZIA£ II

Ustalenia szczegó³owe

§13. Ustalenia dotycz¹ce warunków zabudowy i sposobu
zagospodarowania terenu oznaczonego na rysunku planu
symbolem MW:

1) przeznaczenie terenu - teren zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej;

2) zasady podzia³u nieruchomo�ci:

a) teren stanowi wydzielon¹ dzia³kê budowlan¹,

b) zakazuje siê wtórnego podzia³u terenu;

3) warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu:

a) dopuszcza siê lokalizacjê maksymalnie 5 budynków
mieszkalnych wielorodzinnych,

b) pomieszczenia gara¿owe nale¿y realizowaæ w kondy-
gnacjach podziemnych budynków mieszkalnych wie-
lorodzinnych,

c) dopuszczalne obiekty towarzysz¹ce - urz¹dzenia infra-
struktury technicznej, obiekty ma³ej architektury, plac
zabaw,
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d) powierzchnia zabudowy - maks. 30% powierzchni dzia³ki
budowlanej, jednak nie wiêcej ni¿ 410,0 m dla ka¿dego
budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

e) powierzchnia biologicznie czynna - min. 40% powierzch-
ni dzia³ki budowlanej,

f) wysoko�æ zabudowy - do 3 kondygnacji nadziemnych,
jednak me wy¿ej ni¿ 12,0 m,

f) geometria dachów - dachy p³askie,

g) poziom posadowienia parteru budynków mieszkal-
nych me wy¿szy ni¿ 1,1 m nad terenem,

4) zasady obs³ugi w zakresie komunikacji - zgodnie z §9;

5) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej -
zgadnie z §10;

6) stawka procentowa jednorazowej op³aty od wzrostu war-
to�ci nieruchomo�ci - 30%.

ROZDZIA£ III

Ustalenia koñcowe

§14. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Buk.

§15. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Buk

(-) Andrzej Jankowski
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXVIII/173/2008

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 26 sierpnia 2008 r.
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y Nr XXVIII/173/2008

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przyleg³ych

do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku
od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej

w zakresie dzia³ki o nr ewidencyjnym 728/80.

ROZSTRZYGNIECIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU

Poz. 2879

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141,
poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087,
Dz.U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2007
r. Nr 127, poz. 880) Rada Miasta i Gminy Buk rozstrzyga o
sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu.

W dniu 18.06.2008 r. wp³ynê³o pismo zawieraj¹ce uwagi
o nastêpuj¹cej tre�ci:

�...po zapoznaniu siê z tre�ci¹ projektu uchwa³y zmienia-
j¹cej miejscowy plan zagospodarowania w/w dzia³ki pro-
szê, je¿eli to mo¿liwe o wprowadzenie do uchwa³y ni¿ej
wymienionych zapisów:

(...)

- zmniejszenie ilo�ci miejsc postojowych na jedno mieszka-
nie do 1 miejsca,

- nieprzekraczalna linia zabudowy do 6,00 m od granicy
dzia³ki, k¹t padania �wiat³a pozostanie prawid³owy, tym
bardziej, ¿e tu¿ przy dzia³ce nie ma budynków, s¹ one
oddalone w bezpiecznej odleg³o�ci, nie bêdzie zachodzi³o
zaciemnienie s¹siednich dzia³ek�.

Rada Miasta i Gminy Buk postanawia nie uwzglêdniæ ww.
uwag oraz utrzymaæ w mocy ustalenia projektu zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
przyleg³ych do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej
Nr 307) na odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej
w zakresie dzia³ki o nr ewidencyjnym 728/80.

Sposób rozstrzygniêcia uwag jest zgodny z �Wykazem
uwag wniesionych do wy³o¿onego do publicznego wgl¹du
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego�, stanowi¹cym integraln¹ czê�æ dokumentacji formal-
no-prawnej prac planistycznych.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr XXVIII/173/2008

Rady Miasta i Gminy Buk
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przyleg³ych

do obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na odcinku
od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej

w zakresie dzia³ki o nr ewidencyjnym 728/80.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z

PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003
r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz.
1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, Dz.U.
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; Dz.U. z 2007 r.
Nr 127, poz. 880) Rada Miasta i Gminy Buk rozstrzyga o
sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz zasadach

ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicz-
nych. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej na ob-
szarze objêtym opracowaniem zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenów przyleg³ych do
obwodnicy miasta Buku (drogi wojewódzkiej Nr 307) na
odcinku od ulicy Dworcowej do ulicy Grodziskiej w zakresie
dzia³ki o nr ewidencyjnym 728/80 nie zosta³y zaliczone do
zadañ w³asnych gminy, a ich realizacja nie stanowi obci¹¿enia
dla bud¿etu Miasta i Gminy Buk.
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UCHWA£A Nr XXVII/156/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany Uchwa³y nr LIV/398/2006 Rady Miejskiej w Swarzêdzu z dnia 29 marca 2006 roku w sprawie
ustalenia cen urzêdowych za us³ugi przewozowe �rodkami swarzêdzkiej komunikacji autobusowej, op³at dodatkowych,

okre�lenia uprawnieñ do korzystania z bezp³atnych i ulgowych przejazdów �rodkami transportu zbiorowego,
a tak¿e podzia³u linii na strefy zmienionej uchwa³¹ nr IX/40/2007 z dnia 30 maja 2007 roku

oraz uchwa³¹ nr XIV/79/2007 z dnia 30 pa�dziernika 2007 roku

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. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001
r. o cenach (Dz.U. z 2001 r. Nr 97, poz. 1050, ze zmianami),
art. 33a ust. 3a i 3b oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50,
poz. 601, ze zmianami), §3 Rozporz¹dzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 20 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu
ustalania wysoko�ci op³at dodatkowych z tytu³u przewozu
osób, zabranych ze sob¹ do przewozu rzeczy i zwierz¹t oraz
wysoko�ci op³aty manipulacyjnej (Dz.U. z 2005 r. Nr 14, poz.
117), art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykony-
waniu mandatu pos³a i senatora (Dz.U. z 2003 r. Nr 221, poz.
2199, ze zmianami), oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów
�rodkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r.
Nr 175, poz. 1440, ze zmianami) Rada Miejska w Swarzêdzu
uchwala, co nastêpuje:

§1. W §8 Uchwa³y po pkt 3 dodaje siê pkt 3a nastêpuj¹cej
tre�ci:

�3a. Zakupiony bilet miesiêczny imienny nale¿y podpisaæ
w sposób trwa³y imieniem i nazwiskiem pasa¿era, a w
przypadku biletów ulgowych na przejazd w strefie II dla
uczniów i studentów dodatkowo nale¿y wpisaæ rok uro-
dzenia.�

§2. Uchyla siê w ca³o�ci §2 Za³¹cznika nr 1 do Uchwa³y,
który otrzymuje brzmienie:

�§2 BILETY MIESIÊCZNE

1. Bilety miesiêczne ca³odobowe - na okaziciela

1.1. Normalny na przejazd w strefie II � 80,00 z³

2. Bilety miesiêczne ca³odobowe - imienne

2.1. Normalny na przejazd w strefie II � 60,00 z³

2.2. Ulgowy na przejazd w strefie II dla uczniów i studen-
tów � 31,00 z³

2.3. Ulgowy na przejazd w strefie II dla pozosta³ych upraw-
nionych � 31,00 z³

2.4. Normalny na przejazd w strefie I � 30,00 z³

2.5. Ulgowy na przejazd w strefie I � 15,00 z³�

§3. Zmienia siê w ca³o�ci tre�æ Za³¹cznika nr 2 do Uchwa-
³y, który otrzymuje brzmienie:

�Ustala siê nastêpuj¹ce op³aty dodatkowe:

1. Jazda bez biletu lub bez wa¿nego biletu - 60 z³,

2. Przewóz baga¿u bez biletu lub bez wa¿nego biletu - 30 z³,

3. Spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu
bez uzasadnionej przyczyny - 300 z³,

4. Jazda bez dokumentu po�wiadczaj¹cego uprawnienia do
nabycia biletu ulgowego, w przypadku okazania w siedzi-
bie pracodawcy kontrolera wa¿nego dokumentu upraw-
niaj¹cego do przejazdu ulgowego b¹d� bezp³atnego w
terminie 7 dni od daty na³o¿enia op³aty dodatkowej -

20 z³,

5. Jazda bez biletu miesiêcznego imiennego, w przypadku
okazania biletu z wpisanymi wymaganymi danymi w
siedzibie pracodawcy kontrolera w terminie 7 dni od daty
na³o¿enia op³aty dodatkowej - 20 z³.�

§4. W Za³¹czniku nr 4 do Uchwa³y po pkt 14 dodaje siê
pkt 14a nastêpuj¹cej tre�ci:

�14a. W sprawach spornych pasa¿er ma prawo w ci¹gu
7 dni od daty wystawienia wezwania do zap³aty op³aty
dodatkowej, odwo³aæ siê do przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹-
cego kontrolerów. Nazwa firmy, adres i terminy przyjmo-
wania skarg podane s¹ na drukach op³aty dodatkowej.�

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski
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UCHWA£A Nr XXVII/157/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami Gminy Swarzêdz dotycz¹cych
         nadania nowej tre�ci statutom jednostek pomocniczych Gminy Swarzêdz

Poz. 2881

Na podstawie art. 5a oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 z pó�n. zm. 1)) Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala
co nastêpuje:

§1. 1. Postanawia siê przeprowadziæ konsultacje spo³ecz-
ne z mieszkañcami Gminy Swarzêdz w zakresie nadania
nowej ujednoliconej tre�ci statutom so³ectw z terenu Gminy
Swarzêdz.

2. Konsultacje, o których mowa w pkt 1 przeprowadzone
zostan¹ osobno w ka¿dym z so³ectw Gminy Swarzêdz na
zasadach okre�lonych w niniejszej Uchwale.

3. Projekt statutów so³ectw w jednolitym brzmieniu za-
wiera za³¹cznik nr 1 do niniejszej Uchwa³y.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady i tryb przeprowadzenia
konsultacji w sprawie okre�lonej w §1 uchwa³y:

1. Konsultacje przeprowadzone zostan¹ w formie bezpo-
�rednich spotkañ z mieszkañcami na zebraniach wiejskich,
które zostan¹ zorganizowane w terminie 90 dni od wej�cia
w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

2. Zawiadomienie o miejscu i czasie (pierwszy i drugi termin)
przeprowadzenia konsultacji poda siê poprzez wywiesze-
nie og³oszeñ na tablicach wszystkich so³ectw Gminy Swa-
rzêdz, a tak¿e zamieszczenie og³oszenia w Biuletynie Infor-
macji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzêdu
Miasta i Gminy w Swarzêdzu na co najmniej 7 dni przed
terminem zebrania.

3. Uprawnionymi do g³osowania s¹ mieszkañcy danego
so³ectwa, którzy w dniu przeprowadzania konsultacji ukoñ-
czyli 18 lat i posiadaj¹ czynne prawo wyborcze do rad
gmin.

4. Opiniê w sprawie poddanej konsultacji mieszkañcy wyra-
¿aj¹ w g³osowaniu jawnym.

5. Konsultacje w ka¿dym z so³ectw przeprowadzi trzyosobo-
wa komisja, w sk³ad której wejd¹: wskazany przez
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz pracownik Urzêdu

Miasta i Gminy w Swarzêdzu, so³tys wsi oraz przedstawi-
ciel mieszkañców wsi zg³oszony spo�ród obecnych na
zebraniu.

6. Z przeprowadzonych konsultacji komisja sporz¹dza proto-
kó³, który powinien zawieraæ: okre�lenie przedmiotu kon-
sultacji, ustalenie daty ich przeprowadzenia, okre�lenie
ogólnej liczby mieszkañców, liczbê uprawnionych do g³o-
sowania, liczbê bior¹cych udzia³ w g³osowaniu, liczbê
g³osów za, przeciw oraz wstrzymuj¹cych siê, stwierdzenie
przyjêcia b¹d� odrzucenia przedmiotu konsultacji, listê
obecno�ci osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu.

7. Konsultacje zostan¹ przeprowadzone na podstawie przy-
gotowanych przez Referat Spraw Obywatelskich list osób
uprawnionych do udzia³u w konsultacjach.

8. Komisje przeka¿¹ dokumentacjê konsultacji wraz z ich
wynikami Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzêdz w ci¹gu
7 dni, od dnia przeprowadzenia konsultacji.

9. Obs³ugê organizacyjn¹ przeprowadzenia konsultacji za-
pewnia Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz.

10. Burmistrz Miasta i Gminy Swarzêdz przed³o¿y Radzie
Miejskiej w Swarzêdzu do zaopiniowania wyniki konsulta-
cji wraz ze stosownym wnioskiem dotycz¹cym tre�ci
statutów.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodniczacy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski

1) 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, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218.
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/157/2008

Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 26 sierpnia 2008 r.

STATUT SO£ECTWA /.../ GMINY SWARZÊDZ

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. So³ectwo /.../ jest jednostk¹ pomocnicz¹ Gminy
Swarzêdz.

§2. 1. Niniejszy Statut okre�la organizacjê i zakres dzia³a-
nia So³ectwa /.../, w tym:

a) jego zadania,

b) zasady i tryb wyboru organów So³ectwa oraz ich odwo-
³ywania,

c) uprawnienia So³ectwa wzglêdem sk³adników mienia gmin-
nego przekazanych mu do zarz¹dzania,

d) zasady gospodarki finansowej,

e) zasady sprawowania nadzoru nad dzia³alno�ci¹ jego orga-
nów.

2. Ilekroæ w niniejszym Statucie jest mowa o:

a) Gminie, nale¿y przez to rozumieæ Gminê Swarzêdz,

b) So³ectwie, nale¿y przez to rozumieæ jednostk¹ pomocnicz¹
okre�lon¹ w §1 niniejszego Statutu,

c) Radzie Miejskiej, nale¿y przez to rozumieæ Radê Miejsk¹ w
Swarzêdzu,

d) Burmistrzu, nale¿y przez to rozumieæ Burmistrza Miasta i
Gminy Swarzêdz,

e) Urzêdzie, nale¿y przez to rozumieæ Urz¹d Miasta i Gminy
w Swarzêdzu.

§3. 1. So³ectwo obejmuje obszar, którego granice ozna-
czone s¹ na mapie stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do Statutu.

2. Siedzib¹ w³adz So³ectwa jest miejscowo�æ /.../.

ROZDZIA£ II

Zakres dzia³ania so³ectwa

§4. 1. Podstawowym celem utworzenia i dzia³ania So³ec-
twa jest umo¿liwienie Mieszkañcom pe³niejszego uczestnic-
twa w ¿yciu wspólnoty dla zaspokojenia ich potrzeb zbioro-
wych.

2. Cel okre�lony w ust. 1 osi¹gany jest, miêdzy innymi,
poprzez:

a) podejmowanie dzia³añ likwiduj¹cych spory i konflikty,

b) organizowanie samopomocy mieszkañców i wspólnych
prac na rzecz miejsca zamieszkania, a zw³aszcza opieki nad
m³odzie¿¹ i jej wychowaniem,

c) inicjowanie dzia³añ w zakresie pomocy spo³ecznej,

d) upowszechnianie kultury, sportu i wypoczynku,

e) dba³o�æ o stan �rodowiska naturalnego.

3. Dzia³ania, o których mowa w ustêpie 2, So³ectwo
mo¿e podejmowaæ jedynie w zakresie przewidzianym przepi-
sami prawa i niniejszym Statutem.

§5. 1. Do zadañ So³ectwa nale¿y:

a) inicjowanie dzia³añ organów Gminy we wszystkich spra-
wach wchodz¹cych w zakres jej zadañ w³asnych, a maj¹-
cych znaczenie dla So³ectwa;

b) kierowanie do organów Gminy wniosków dotycz¹cych
So³ectwa;

c) opiniowanie � w zakresie dotycz¹cym So³ectwa - projek-
tów rozstrzygniêæ organów Gminy w sprawach:

- studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego Gminy;

- programów gospodarczych Gminy;

- nadawania nazw ulicom i placom na terenie So³ectwa;

- innych rozstrzygniêæ, co do których o opiniê zwróci siê
w³a�ciwy organ Gminy,

d) konsultowanie spraw podlegaj¹cych uregulowaniu w dro-
dze przepisów gminnych, a dotycz¹cych:

- zasad gospodarowania mieniem komunalnym po³o¿o-
nym na terenie So³ectwa,

- okre�lenia ilo�ci oraz po³o¿enia punktów sprzeda¿y
alkoholu na terenie So³ectwa;

- sieci przedszkoli i szkó³ prowadzonych przez Gminê;

- okre�lania zasad ruchu drogowego na drogach gmin-
nych w obrêbie So³ectwa;

- sieci po³¹czeñ, rozmieszczenia przystanków oraz roz-
k³adu jazdy lokalnego transportu;

- zmiany granic i zniesienia So³ectwa;

e) podejmowanie rozstrzygniêæ w zakresie:

- zarz¹dzania i korzystania z mienia gminnego przekaza-
nego So³ectwu oraz rozporz¹dzania dochodami z tego
mienia w zakresie nieuregulowanym przepisami pra-
wa miejscowego na zasadach okre�lonych w Rozdziale
V niniejszego Statutu;
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- okre�lania przeznaczenia �rodków z bud¿etu Gminy na
realizacjê zadañ So³ectwa;

- wspó³praca z radnymi Rady Miejskiej i u³atwianie im
kontaktów z mieszkañcami.

2. �rodki finansowe na wykonywanie zadañ, o których
mowa w ustêpie 1 zabezpiecza bud¿et Gminy na zasadach
okre�lonych w Rozdziale VI niniejszego Statutu.

ROZDZIA£ III

Organy so³ectwa i ich kompetencje

§6. 1. Organem uchwa³odawczym So³ectwa jest Zebranie
Wiejskie, w którym mog¹ uczestniczyæ wszyscy mieszkañcy
So³ectwa, posiadaj¹cy czynne prawo wyborcze.

2. Organem wykonawczym So³ectwa jest So³tys.

§7. 1. Dzia³alno�æ So³tysa wspomaga Rada So³ecka.

2. Przewodnicz¹cym Rady So³eckiej jest So³tys.

§8. 1. Kadencja So³tysa i Rady So³eckiej trwa 4 lata i
up³ywa wraz z koñcem kadencji Rady Miejskiej.

2. Dotychczasowy So³tys oraz Rada So³ecka pe³ni¹ swo-
je obowi¹zki do czasu wyboru nowych w³adz.

§9. 1. Do zakresu dzia³ania Zebrania Wiejskiego nale¿y
podejmowanie uchwa³ we wszystkich sprawach okre�lonych
w §5 ust. 1, za wyj¹tkiem spraw rozstrzyganych w indywidu-
alnych sprawach w zakresie administracji publicznej.

2. Do wy³¹cznych kompetencji Zebrania Wiejskiego
nale¿y:

a) wybór So³tysa i Rady So³eckiej oraz ich odwo³ywanie;

b) okre�lanie liczby cz³onków Rady So³eckiej wybieranych na
ka¿d¹ kadencjê;

c) okre�lanie przeznaczenia sk³adników mienia komunalne-
go przekazanych So³ectwu oraz dochodów z tego �ród³a,
w ramach uprawnieñ przyznanych So³ectwu przepisami
prawa miejscowego;

d) okre�lanie przeznaczenia �rodków finansowych, wydzielo-
nych w bud¿ecie Gminy do dyspozycji So³ectwa, w ra-
mach uprawnieñ przyznanych So³ectwu;

e) wyra¿anie stanowiska So³ectwa w sprawach okre�lonych
przepisami prawa, gdy o zajêcie stanowiska przez So³ec-
two wyst¹pi organ Gminy.

§10. 1. Do udzia³u w Zebraniu Wiejskim uprawnieni s¹
wszyscy pe³noletni i stali mieszkañcy So³ectwa posiadaj¹cy
czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady Miejskiej.

2. W wypadku, gdy Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskie-
go powe�mie w¹tpliwo�æ, czy dana osoba przyby³a na Zebra-
nie Wiejskie, jest uprawniona do brania w nim udzia³u, mo¿e
za¿¹daæ okazania dokumentu wykazuj¹cego to prawo, sto-
sownie do §27 ust. 2.

Poz. 2881

§11. Uprawnienie do udzia³u w Zebraniu Wiejskim obej-
muje nastêpuj¹ce prawa:

a) inicjatywy uchwa³odawczej;

b) udzia³u w dyskusji nad sprawami objêtymi porz¹dkiem
obrad;

c) zadawania pytañ So³tysowi, cz³onkom Rady So³eckiej oraz
obecnym na zebraniu przedstawicielom Gminy;

d) ¿¹dania utrwalenia w protokole w³asnych czynno�ci, wy-
mienionych w pkt 1-3;

e) udzia³u w g³osowaniu;

f) zg³aszania kandydatur i kandydowania na So³tysa lub
cz³onka Rady So³eckiej.

§12. 1. O ile Statut niniejszy nie stanowi inaczej, Zebra-
nie Wiejskie zwo³ywane jest przez So³tysa.

2. So³tys zwo³uje Zebranie Wiejskie:

a) z w³asnej inicjatywy;

b) na ¿¹danie organów Gminy;

c) na ¿¹danie Rady So³eckiej;

d) na wniosek przynajmniej 1/10 uprawnionych do udzia³u w
Zebraniu Wiejskim.

§13. 1. Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy So³-
tys chyba, ¿e Zebranie Wiejskie wybierze innego przewodni-
cz¹cego.

2. Zebranie Wiejskie, którego porz¹dek obrad przewidu-
je wybór lub odwo³anie So³tysa lub Rady So³eckiej, b¹d�
cz³onków albo cz³onka Rady So³eckiej, prowadzi Burmistrz lub
osoba przez niego upowa¿niona, przy czym nie mo¿e ni¹ byæ
So³tys ani cz³onek Rady So³eckiej, ani kandydaci do tych
organów.

§14. Przewodnicz¹cy Zebrania Wiejskiego:

a) przygotowuje projekt porz¹dku obrad;

b) prowadzi obrady;

c) zapewnia obs³ugê techniczno � biurow¹ Zebrania i czuwa
nad rzetelno�ci¹ sporz¹dzanego z niego protoko³u;

d) decyduje o kolejno�ci zabierania g³osu przez poszczegól-
nych mówców;

e) okre�la czas wyst¹pienia jednego mówcy, je¿eli zajdzie
taka konieczno�æ;

f) udziela i odbiera g³os poszczególnym mówcom;

g) zamyka dyskusjê nad poszczególnymi punktami obrad;

h) czuwa nad zachowaniem porz¹dku i spokoju podczas
obrad i g³osowania;

i) przeprowadza g³osowanie, a w razie potrzeby powo³uje w
tym celu komisjê skrutacyjn¹;

§15. 1. Zebranie Wiejskie odbywa siê i mo¿e podejmo-
waæ uchwa³y o ile we�mie w nim udzia³ przynajmniej 1/10
uprawnionych osób, z zastrze¿eniem ust. 2.
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2. Podejmowanie uchwa³ dotycz¹cych wyboru i odwo³a-
nia so³tysa i Rady So³eckiej, b¹d� cz³onka Rady So³eckiej,
wymaga obecno�ci co najmniej 1/5 uprawnionych do g³oso-
wania mieszkañców So³ectwa

3. W wypadku, gdy w wyznaczonym terminie w Zebra-
niu Wiejskim nie uczestniczy liczba osób tworz¹cych okre�lo-
ne w ust. 1 lub 2 quorum, Przewodnicz¹cy niezw³ocznie
wyznacza drugi termin po 30 minutach.

4. W drugim terminie Zebranie Wiejskie obraduje i po-
dejmuje uchwa³y bez wzglêdu na liczbê osób uprawnionych.

§16. 1. O ile ustawy lub niniejszy Statut nie stanowi¹
inaczej, uchwa³y Zebrania Wiejskiego zapadaj¹ w g³osowaniu
jawnym, zwyk³¹ wiêkszo�ci¹ g³osów.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem,
do trybu obrad Zebrania Wiejskiego stosuje siê odpowiednio
�Regulamin Rady Miejskiej w Swarzêdzu�.

§17. 1. So³tys wykonuje uchwa³y Zebrania Wiejskiego
oraz inne zadania okre�lone przepisami prawa i uchwa³ami
organów Gminy.

2. Do obowi¹zków So³tysa nale¿y w szczególno�ci:

a) zwo³ywanie Zebrañ Wiejskich;

b) przygotowywanie projektów uchwa³ Zebrania Wiejskiego;

c) wykonywanie uchwa³ Zebrania Wiejskiego;

d) reprezentowanie So³ectwa;

e) zwo³ywanie posiedzeñ Rady So³eckiej i przewodniczenie
jej obradom oraz organizowanie pracy Rady So³eckiej;

f) wykonywanie uchwa³ organów Gminy;

g) wspó³dzia³ania z radnymi w celu u³atwiania im kontaktu
z Mieszkañcami;

h) wykonywanie zadañ wynikaj¹cych z przepisów szczegól-
nych;

i) wykonywanie innych zadañ powierzonych przez organy
Gminy.

§18. 1. Rada So³ecka sk³ada siê z 3 do 7 osób oraz
So³tysa.

2. Do zadañ Rady So³eckiej nale¿y wspomaganie dzia³añ
So³tysa, a w szczególno�ci:

a) przygotowanie Zebrañ Wiejskich;

b) inicjowanie dzia³añ spo³ecznie u¿ytecznych oraz koordy-
nacja takich dzia³añ;

c) wyra¿anie opinii w sprawach przekazanych do zaopinio-
wania Radzie So³eckiej przez Zebranie Wiejskie lub So³ty-
sa;

d) organizowanie wykonania uchwa³ Zebrañ Wiejskich,

e) upowszechnianie tre�ci uchwa³ podjêtych przez Zebranie
Wiejskie.

§19. 1. So³tys oraz cz³onkowie Rady So³eckiej s¹ bezpo-
�rednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mog¹

byæ przez Zebranie Wiejskie odwo³ani przed up³ywem kaden-
cji, je¿eli nie wykonuj¹ swych obowi¹zków, naruszaj¹ posta-
nowienia statutu, dopu�cili siê naruszenia przepisów prawa,
b¹d� utracili zaufanie Mieszkañców.

2. G³osowanie nad odwo³aniem So³tysa lub cz³onków
Rady So³eckiej mo¿e siê odbyæ jedynie na umotywowany
wniosek Mieszkañców.

3. G³osowanie nad odwo³aniem winno byæ podjête po
wys³uchaniu zainteresowanego.

4. G³osowanie nad odwo³aniem przeprowadza siê w
sposób tajny.

5. Zebranie wiejskie, na którym ma odbyæ siê g³osowa-
nie nad odwo³aniem So³tysa zwo³uje Burmistrz.

6. W przypadku odwo³ania b¹d� rezygnacji So³tysa,
Burmistrz zwo³uje Zebranie Wiejskie w celu dokonania wybo-
ru nowego So³tysa nie pó�niej ni¿ w terminie trzech miesiêcy
po zaprzestaniu pe³nienia funkcji przez dotychczasowego
so³tysa.

§20. 1. So³tys pe³ni sw¹ funkcjê spo³ecznie.

2. So³tysowi przys³uguj¹ diety oraz zwrot kosztów pod-
ró¿y, na warunkach okre�lonych przez organy Gminy.

3. So³tys korzysta z ochrony prawnej przys³uguj¹cej
funkcjonariuszom publicznym.

4. So³tys obowi¹zany jest do przechowywania przez ca³y
okres kadencji protoko³ów z obrad wraz z uchwa³ami Zebrania
Wiejskiego podjêtymi w trakcie jej trwania oraz przekazania
ich swojemu nastêpcy najpó�niej w terminie 14 dni od daty
zakoñczenia sprawowania funkcji.

5. Nowo wybrany So³tys ma obowi¹zek przechowywa-
nia do koñca swojej kadencji otrzymanych od swojego po-
przednika protoko³ów z obrad wraz z uchwa³ami Zebrania
Wiejskiego, po którym to czasie przekazuje je Burmistrzowi.

§21. So³tys zapraszany jest na sesje Rady Miejskiej i
przys³uguje mu prawo przedstawienia stanowiska So³ectwa
w sprawie bêd¹cej przedmiotem obrad Rady Miejskiej, a
dotycz¹cej So³ectwa.

§22. Obs³ugê administracyjn¹ i prawn¹ So³ectwa zapew-
nia Urz¹d.

ROZDZIA£ IV

Zasady i tryb wyboru so³tysa i rady so³eckiej

§23. 1. Wybory So³tysa s¹ dokonywane w g³osowaniu
tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczonej ilo�ci kandy-
datów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców So³ectwa �
uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. So³tysem zostaje ten z kandydatów, który uzyska
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

3. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
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mali t¹ sam¹ liczbê g³osów. So³tysem zostaje ten kandydat,
który uzyska³ najwy¿sz¹ liczbê g³osów.

§24. 1. Wybory cz³onków Rady So³eckiej s¹ dokonywane
w g³osowaniu tajnym, bezpo�rednim, spo�ród nieograniczo-
nej ilo�ci kandydatów zg³aszanych przez sta³ych mieszkañców
So³ectwa � uczestników Zebrania Wiejskiego.

2. Przed przyst¹pieniem do g³osowania Zebranie Wiej-
skie okre�la uchwa³¹ dok³adn¹ liczbê cz³onków Rady So³ec-
kiej, stosowanie do postanowieñ §18 ust. 1.

3. Wybranymi zostaj¹ ci z kandydatów, którzy uzyskali
najwiêksz¹ liczbê g³osów.

4. W przypadku równej liczby g³osów przeprowadza siê
ponowne g³osowanie pomiêdzy kandydatami, którzy otrzy-
mali t¹ sam¹ liczbê g³osów. Cz³onkiem Rady So³eckiej zostaje
ten kandydat, który uzyska³ najwy¿sz¹ liczbê g³osów

§25. Wybory So³tysa i Rady So³eckiej przeprowadzane s¹
w terminie i miejscu okre�lonym przez Burmistrza w drodze
zarz¹dzenia. Termin ten nie mo¿e przypadaæ pó�niej ni¿ sze�æ
miesiêcy po terminie og³oszenia przez Pañstwow¹ Komisjê
Wyborcz¹ wyników wyborów do Rady Miejskiej.

§26. 1. W celu przeprowadzenia wyboru So³tysa i Rady
So³eckiej, Zebranie Wiejskie powo³uje komisjê skrutacyjn¹
sk³adaj¹c¹ siê z 3 do 7 osób.

2. Do zadañ Komisji nale¿y:

a) rejestrowanie kandydatur na So³tysa i cz³onków Rady
So³eckiej;

b) obliczanie g³osów oddawanych na poszczególne kandyda-
tury;

c) czuwanie nad prawid³owym przebiegiem g³osowania;

d) ustalenie i podanie do wiadomo�ci Zebrania Wiejskiego
wyników g³osowania i wyborów.

3. Komisja wybiera ze swego grona przewodnicz¹cego.

4. Cz³onkiem Komisji nie mog¹ zostaæ osoby, które
kandyduj¹ na stanowisko So³tysa lub cz³onka Rady So³eckiej,
lub których ma³¿onkowie, zstêpni b¹d� wstêpni oraz rodzeñ-
stwo s¹ kandydatami na takie stanowiska.

5. Protesty w sprawie trybu i formy przeprowadzenia
wyborów zainteresowany mo¿e sk³adaæ do Rady Miejskiej w
terminie siedmiu dni od og³oszenia ich wyników. Rada Miej-
ska rozstrzyga o prote�cie stosuj¹c odpowiednio przepisy §35
niniejszego Statutu.

§27. 1. Kandydatury na stanowisko So³tysa i cz³onków
Rady So³eckiej mo¿e zg³osiæ ka¿dy z uczestników Zebrania
Wiejskiego.

2. Uprawnionymi do kandydowania s¹ wy³¹cznie osoby
wpisane do spisu wyborców w Urzêdzie Miasta i Gminy w
Swarzêdzu z tytu³u zamieszkania w So³ectwie.
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ROZDZIA£ V

Mienie so³ectwa

§28. 1. So³ectwu mo¿e byæ przekazana do samodzielne-
go u¿ytkowania czê�æ mienia komunalnego znajduj¹cego siê
na terenie so³ectwa na zasadach okre�lonych w ust. 2-9.

2. Przekazanie mienia gminnego So³ectwu nastêpuje
zarz¹dzeniem Burmistrza na wniosek Rady So³eckiej.

3. W razie przekazania So³ectwu wyodrêbnionej czê�ci
mienia komunalnego, So³ectwo w imieniu Gminy poprzez
swoje organy prowadzi zarz¹d, administracjê i gospodarkê
tymi sk³adnikami mienia na podstawie pe³nomocnictwa udzie-
lonego przez Burmistrza.

4. Czynno�ci okre�lone w ust. 3 dotycz¹ zwyk³ego zarz¹-
du mieniem, przez który nale¿y rozumieæ:

a) za³atwianie spraw bie¿¹cych wi¹¿¹cych siê z eksploatacj¹
mienia,

b) utrzymywanie mienia w stanie nie pogorszonym w zakre-
sie jego aktualnego przeznaczenia,

c) czerpanie korzy�ci z mienia.

5. Umowy podpisywane w zwi¹zku z czynno�ciami okre-
�lonymi w ust. 3, a mog¹ce spowodowaæ powstanie zobowi¹-
zañ finansowych Gminy wymagaj¹ dla swej wa¿no�ci kontr-
asygnaty Skarbnika Gminy.

6. Burmistrz sprawuje nadzór nad prawid³owo�ci¹ wy-
korzystania mienia Gminy, przekazanego So³ectwu do zarz¹-
dzania.

7. W przypadku stwierdzenia, ¿e mienie przekazane
So³ectwu jest nienale¿ycie wykorzystywane, Burmistrz uchyla
decyzjê o przekazaniu mienia, o której mowa w ust. 2.

8. Czynno�ci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du
wymagaj¹ zgody odpowiednich organów Gminy.

9. Za czynno�ci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du
uwa¿a siê w szczególno�ci:

a) wydzier¿awianie lub wynajmowanie nieruchomo�ci na
czas oznaczony d³u¿szy ni¿ 3 lata lub na czas nieoznaczony

b) zbycie i obci¹¿anie nieruchomo�ci,

c) wyra¿enie zgody na dokonanie podzia³u nieruchomo�ci,

d) wyra¿enie zgody na wznoszenie budynków na nierucho-
mo�ci,

e) wyra¿enie zgody na zmianê sposobu u¿ytkowania nieru-
chomo�ci lub jej czê�ci.

ROZDZIA£ VI

Gospodarka finansowa so³ectwa

§29. So³ectwo dysponuje �rodkami finansowymi wydzie-
lonymi w bud¿ecie Gminy na realizacjê zadañ okre�lonych
niniejszym Statutem zwanymi Funduszem So³eckim.
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§30. 1. Obs³ugê finansow¹ So³ectwa zapewnia Urz¹d, a
kontrolê gospodarki finansowej sprawuje Skarbnik Gminy.

2. Na podstawie uchwa³y Zebrania Wiejskiego So³ectwo
wydatkuje przydzielane �rodki na cele w niej okre�lone.

3. �rodki So³ectwa powinny byæ wydatkowane w spo-
sób celowy i racjonalny, z zachowaniem zasady uzyskiwania
najlepszych efektów przy mo¿liwie najmniejszym zaanga¿o-
waniu �rodków.

4. Przy wydatkowaniu �rodków organy So³ectwa zobo-
wi¹zane s¹ do przestrzegania zasad wynikaj¹cych z ogólnie
obowi¹zuj¹cych przepisów prawa, a w szczególno�ci przepi-
sów ustawy o gospodarce finansowej, o rachunkowo�ci i
ustawy o zamówieniach publicznych.

§31. W sprawach zwi¹zanych z gospodark¹ finansow¹
So³ectwa maj¹ zastosowanie zasady prowadzenia gospodarki
finansowej okre�lone w Statucie Gminy oraz uchwa³ach Rady
Miejskiej.

§32. W celu wydzielenia w bud¿ecie Gminy �rodków
niezbêdnych na realizacjê zadañ So³ectwa, So³tys w terminie
do 30 wrze�nia ka¿dego roku przedk³ada Burmistrzowi preli-
minarz dochodów i wydatków na rok nastêpny.

ROZDZIA£ VII

Nadzór nad dzia³alno�ci¹ so³ectwa

§33. 1. Organami nadzoru nad dzia³alno�ci¹ So³ectwa
s¹: Rada Miejska i Burmistrz.

2. So³tys dostarcza Burmistrzowi odpisy przyjêtych przez
organy So³ectwa uchwa³ w terminie 14 dni od ich podjêcia.

§34. 1. Organy nadzoru maj¹ prawo ¿¹dania niezbêd-
nych informacji, danych i wyja�nieñ dotycz¹cych funkcjono-
wania So³ectwa oraz uczestniczenia w posiedzeniach orga-
nów so³ectwa bez prawa g³osowania oraz biernego prawa
wyborczego.

2. Do wykonywania czynno�ci, o których mowa
w ust. 1 wymienione organy mog¹ delegowaæ swych przed-
stawicieli.

§35. 1. Uchwa³a Zgromadzenia Wiejskiego sprzeczna z
prawem jest niewa¿na.

2. O stwierdzeniu niewa¿no�ci uchwa³y Zebrania Wiej-
skiego na skutek niezgodno�ci z prawem decyduje w terminie
30 dni od jej dostarczenia Burmistrz samodzielnie lub na
wniosek:

Poz. 2881

a) So³tysa,

b) osoby uprawnionej do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim,

c) osoby, której interes prawny zosta³ uchwa³¹ tak¹ naruszo-
ny.

3. Organom So³ectwa przys³uguje prawo odwo³ania do
Rady Miejskiej od decyzji Burmistrza, o której mowa w ust.
2 w terminie 30 dni od daty otrzymania decyzji. Rada Miejska
rozpatruje odwo³anie na swym najbli¿szym posiedzeniu, a
je�li jest to niemo¿liwe, na posiedzeniu nastêpnym. Rozstrzy-
gniêcie Rady Miejskiej jest ostateczne.

§36. 1. Uchwa³a Zebrania Wiejskiego ra¿¹co naruszaj¹ca
zasadê celowo�ci, gospodarno�ci lub rzetelno�ci mo¿e byæ
uchylona przez Burmistrza po zapoznaniu siê ze stanowiskiem
So³tysa. Przepis §35 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

2. W wypadku okre�lonym w ust. 1 Burmistrz mo¿e
wstrzymaæ wykonanie uchwa³y do czasu rozstrzygniêcia
przez Radê Miejsk¹ podjêtego w trybie przewidzianym
w §35 ust. 3.

ROZDZIA£ VIII

Postanowienia koñcowe

§37. O po³¹czeniu, podziale i zniesieniu So³ectwa, a tak¿e
zmianie jego granic, nazwy i siedziby w³adz So³ectwa decy-
duje Rada Miejska w drodze odrêbnej uchwa³y z zachowanie
postanowieñ §65 ust. 1 Statutu Gminy.

§38. 1. Zmian Statutu So³ectwa dokonuje Rada Miejska
na wniosek Rady So³eckiej lub Burmistrza z zastrze¿eniem
ust. 2 i 3.

2. Do przyjêcia zmiany Statutu So³ectwa na wniosek
Burmistrza wymagana jest opinia Rady So³eckiej.

3. Przepisy ust. 1 i 2 nie wy³¹czaj¹ obowi¹zków wynika-
j¹cych z art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zmianami).

4. W wypadku wniosku Rady So³eckiej lub Burmistrza o
zmianê Statutu So³ectwa Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej zo-
bowi¹zany jest zamie�ciæ z³o¿ony projekt w porz¹dku obrad
nie pó�niej ni¿ w ci¹gu trzech miesiêcy od daty jego z³o¿enia.

§39. Statut niniejszy podlega opublikowaniu w sposób
przewidziany dla publikowania przepisów gminnych.
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2882

UCHWA£A Nr XXVII/158/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y nr XVII/93/2007 r. Rady Miejskiej w Swarzedzu z dnia 10 grudnia 2007 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gortatowa

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

§1. 1. Zmienia siê tre�æ §1 pkt 1 lit c uchwa³y w nastêpu-
j¹cy sposób:

�dzia³kom gruntu oznaczonym wed³ug katastru nierucho-
mo�ci numerami 143/33, 143/53 czê�æ, 12/2 z ark. 1, obrêb
Gortatowo nazwê ¯niwn¹�.

2. Szczegó³owe po³o¿enie ulicy okre�lono w za³¹czniku
nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XXVII/158/2008

Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 26 sierpnia 2008
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2883

UCHWA£A Nr XXVII/159/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Gortatowo

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

§1. 1. We wsi Gortatowo istniej¹cym ulicom bez nazw,
oznaczonym wed³ug katastru nieruchomo�ci:

a) czê�æ dzia³ki o numerze 189/10 na ark.2 obrêbu Gortatowo
nadaje siê nazwê: Piêkna

b) czê�æ dzia³ki o numerze 197/1 na ark.2 obrêbu Gortatowo
nadaje siê nazwê: Swojska

2. Szczegó³owe po³o¿enie przedmiotowych ulic okre�lo-
no w za³¹czniku nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski



— 18268 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 173 Poz. 2883

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y nr XXVII/159/2008

Rady Miejskiej w Swarzêdzu
z dnia 26 sierpnia 2008
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UCHWA£A Nr XXVII/160/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulic na terenie wsi Janikowo

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

§1. 1. Ulicy we wsi Janikowo nadaje siê nazwê:

Startowa

2. Przedmiotow¹ ulicê stanowi dzia³ka oznaczona we-
d³ug ewidencji gruntów i budynków numerem 318/12 na ark.
8 obrêbu Janikowo.

3. Szczegó³owe po³o¿enie ulicy okre�lono w za³¹czniku
nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski
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UCHWA£A Nr XXVII/161/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicom na terenie wsi Kobylnica

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

§1. 1. We wsi Kobylnica istniej¹cym ulicom bez nazw,
oznaczonym wed³ug ewidencji gruntów i budynków jako:

- dzia³ka numer 424 na ark.1 obrêbu Kobylnica nadaje
siê nazwê: Spichlerzowa

- dzia³ka numer 391 na ark.1 obrêbu Kobylnica nadaje
siê nazwê: M³yñska

2. Szczegó³owe po³o¿enie przedmiotowych ulic okre�lo-
no w za³¹czniku nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski
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UCHWA£A Nr XXVII/162/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: nadania nazwy ulicy na terenie wsi Wierzenica

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

§1. 1. Ulicy we wsi Wierzenica nadaje siê nazwê:

Nad Stawami

2. Przedmiotow¹ ulicê stanowi nieruchomo�æ oznaczo-
na wed³ug katastru nieruchomo�ci jako dzia³ka o numerze 4/
4 ark. 1 obrêbu Wierzenica.

3. Szczegó³owe po³o¿enie ulicy okre�lono w za³¹czniku
nr 1 stanowi¹cym integraln¹ czê�æ niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Swarzêdz.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski

Poz. 2886
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UCHWA£A Nr XXVII/163/2008 RADY MIEJSKIEJ W SWARZÊDZU

z dnia 26 sierpnia 2008 r.

w sprawie: okre�lenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego,
rozwoju sportu kwalifikowanego w Gminie Swarzêdz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 ze zm.),w
zwi¹zku z art. 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
sporcie kwalifikowanym (Dz.U. z 2006 r. Nr 155, poz. 1298; ze
zm.) Rada Miejska w Swarzêdzu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la warunki i tryb wspierania, w tym
finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego.

§2. 1. O dofinansowanie rozwoju sportu kwalifikowanego
mog¹ ubiegaæ siê podmioty, które:

1) posiadaj¹ siedzibê w granicach administracyjnych Gminy
Swarzêdz;

2) bior¹ udzia³ w centralnych rozgrywkach sportowych objê-
tych regulaminem polskich zwi¹zków sportowych;

3) prowadz¹ szkolenie w grupach m³odzie¿owych;

4) wyst¹pi¹ do Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwane-
go dalej �Burmistrzem� z wnioskiem o udzielenie dotacji,
zwanym dalej �wnioskiem�;

2. Wniosek powinien zawieraæ:

1) nazwê, adres, telefon i e-mail podmiotu ubiegaj¹cego siê
o dofinansowanie;

2) termin i miejsce realizacji zadania oraz przewidywan¹
liczbê uczestników;

3) dane o posiadanej kadrze trenersko-instruktorskiej nie-
zbêdnej do realizacji zadania, jej kwalifikacjach i do�wiad-
czeniu zawodowym;

4) planowane koszty realizacji zadania, ze wskazaniem kwot
ze wszystkich �róde³ finansowania;

5) kalkulacjê przewidywanych przychodów przy realizacji
zadania;

6) wysoko�æ �rodków otrzymanych w poprzednim roku;

7) wskazanie rachunku bankowego, na który maj¹ byæ prze-
kazywane �rodki z Gminy;

8) o�wiadczenie podmiotu ubiegaj¹cego siê o dofinansowa-
nie, ¿e nie zalega z p³atno�ciami na rzecz podmiotów
publicznoprawnych oraz innych podmiotów;

9) wskazanie osób upowa¿nionych do reprezentowania pod-
miotu ubiegaj¹cego siê o dofinansowanie.

3. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ:

1) dok³adny kosztorys realizacji zadania zawieraj¹cy dane
wed³ug za³¹cznika do uchwa³y;

2) informacjê o wcze�niejszej dzia³alno�ci podmiotu sk³ada-
j¹cego ofertê w zakresie, którego dotyczy zadanie;

3) aktualny wypis z Krajowego Rejestru S¹dowego albo
ewidencji, o której mowa w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 18
stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 81,
poz. 889 ze zm.);

4. Oceny wniosków dokonuje Komisja powo³ana przez
Burmistrza, która wypracowuje proponowane wysoko�ci ich
dofinansowania i przedk³ada Burmistrzowi do akceptacji.

§3. 1. Dofinansowanie mo¿e byæ przyznane do wysoko�ci
55% planowanych kosztów realizacji zadania;

2. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dofinan-
sowania zadañ bierze siê pod uwagê zasoby kadry szkolenio-
wej, mo¿liwo�ci bazowe i sprzêtowe podmiotu oraz poziom
sportowy.

§4. Wykaz podmiotów, którym przyznano dofinansowa-
nie, bêdzie zamieszczony na stronach internetowych Urzêdu
Miasta i Gminy w Swarzêdzu.

§5. 1. Przekazywanie �rodków odbywa siê na podstawie
pisemnej umowy o dofinansowanie zadañ, zawartej pomiê-
dzy Gmin¹ a podmiotem, któremu przyznano dofinansowa-
nie.

2. Umowa okre�la w szczególno�ci:

1) strony umowy;

2) nazwê zadania stanowi¹cego przedmiot umowy i termin
jego realizacji;

3) kwotê dofinansowania i terminy przekazywania �rodków
podmiotowi;

4) klauzulê o niedopuszczalno�ci przenoszenia praw i obo-
wi¹zków strony na osoby trzecie;

5) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dofinanso-
wanie, do wykorzystania �rodków wy³¹cznie na cele okre-
�lone w umowie;

6) okre�lenie warunków zmiany zakresu przedmiotowego
umowy w czasie jej obowi¹zywania;

7) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dofinanso-
wanie, do prowadzenia wyodrêbnionej ewidencji ksiêgo-
wej przekazywanych �rodków;
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8) zobowi¹zanie podmiotu, któremu przyznano dofinanso-
wanie, do poddania siê kontroli przeprowadzanej przez
przedstawicieli Burmisrza oraz innych instytucji kontrol-
nych;

9) zobowi¹zanie podmiotu do przedstawienia sprawozdania
z realizacji zadania w zakresie rzeczowym i finansowym;

§6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, mo¿e
przeznaczyæ na koszty po�rednie nie wiêcej ni¿ 10% wysoko-
�ci otrzymanych �rodków.

§7. �rodki przewidziane w umowie o dofinansowanie
zadañ s¹ przekazywane na rachunek bankowy podmiotu,
któremu przyznano dofinansowanie, w terminach zapewnia-
j¹cych finansowanie zobowi¹zañ wynikaj¹cych z realizacji
zadania.

§8. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie, a osi¹-
gnie przychody nieprzewidziane w umowie o dofinansowanie
zadania, przeznacza je na dzia³alno�æ statutow¹.

§9. 1. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie,
przedstawia sprawozdanie z realizacji zadañ w zakresie rze-
czowym i finansowym, zgodnie z tre�ci¹ umowy o dofinan-
sowanie zadañ, w terminie 30 dni od dnia zakoñczenia
realizacji zadania.

2. W przypadku niezrealizowania zadania w ca³o�ci lub
w czê�ci, przekazane �rodki podlegaj¹ zwrotowi na rachunek
Urzêdu Miasta i Gminy w Swarzêdz 7 dni od dnia przedsta-
wienia sprawozdania, o którym mowa w ust. 1.

3. �rodki wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub
pobrane w nadmiernej wysoko�ci podlegaj¹ zwrotowi na
rachunek Gminy, w terminie do dnia 28 lutego nastêpnego
roku, wraz z odsetkami, w wysoko�ci okre�lonej jak dla
zaleg³o�ci podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia wy-
korzystania �rodków niezgodnie z przeznaczeniem lub pobra-
nia w nadmiernej wysoko�ci.

4. Podmiot, który wykorzysta³ �rodki niezgodnie z prze-
znaczeniem, nie mo¿e otrzymaæ dofinansowania zadañ przez
kolejne 3 lata od dnia stwierdzenia wykorzystania �rodków
niezgodnie z przeznaczeniem.

Poz. 2887

§10. 1. Upowa¿nione przez Burmistrza osoby s¹ upraw-
nione do przeprowadzania kontroli realizacji umów o dofinan-
sowanie zadañ.

2. Kontroli podlega w szczególno�ci:

1) przebieg i sposób realizacji zadania;

2) sposób wykorzystania otrzymanych z Gminy �rodków;

3) prowadzenie dokumentacji ksiêgowej;

4) prawid³owo�æ rozliczeñ.

3. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie jest
obowi¹zany do udostêpnienia na ¿¹danie przedstawicieli
Burmistrza informacji i dokumentów niezbêdnych do przepro-
wadzenia kontroli.

4. Ustalenia kontroli przedstawione s¹ w protokole kon-
troli, a ocena realizacji zadañ przedstawiana jest w wyst¹pie-
niu pokontrolnym.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owo�ci wyst¹-
pienie pokontrolne zawiera wnioski i zalecenia pokontrolne ze
wskazaniem sposobu usuniêcia tych nieprawid³owo�ci.

6. Podmiot, któremu przyznano dofinansowanie w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceñ zawia-
damia Burmistrza o ich wykonaniu lub przyczynach ich nie-
wykonania.

§11. 1. Wnioski o dofinansowanie zadañ nale¿y z³o¿yæ w
nieprzekraczalnym terminie 14 dni po og³oszeniu konkursu
wniosków o dofinansowaniu rozwoju sportu kwalifikowane-
go umieszczonego na stronie internetowej Miasta i Gminy, w
gablocie informacyjnej Urzêdu Miasta i Gminy oraz w prasie
lokalnej.

2. Dofinansowanie zadañ dotycz¹cych wspierania roz-
woju sportu kwalifikowanego obejmuje ich realizacjê od dnia
1 stycznia ka¿dego roku, którego dotyczy umowa.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Swarzêdzu

(-) mgr Piotr Choryñski

Za³¹cznik

KOSZTORYS REALIZACJI ZADANIA ZAWIERA DANE O NASTÊPUJ¥CYCH KOSZTACH:

1. Organizacja i udzia³ w zgrupowaniach (obozach) spor-
towych przygotowuj¹cych do rozgrywek ligowych, w tym
koszty:

1) transportu,

2) wy¿ywienia i noclegów na obozie,

3) wynajmu obiektów do treningów,

4) opieki medycznej,

5) od¿ywek,

2. Organizacjê oraz udzia³ w zawodach i rozgrywkach
sportowych (liga, puchary, mityngi, zawody kontrolne i spa-
ringowe), a tak¿e organizacja imprez masowych, w tym
koszty:

1) wynajmu obiektów na zawody,

2) udzia³u zespo³ów w rozgrywkach ligowych (op³aty zwi¹z-
kowe i rejestracyjne, licencje, zezwolenia),
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3) sêdziowskie,

4) ochrony zawodów,

5) s³u¿b porz¹dkowych,

6) spikera,

6) transportu na zawody,

7) wy¿ywienia i noclegów na zawodach,

8) zabezpieczenia medycznego,

3. Szkolenie sportowe w ramach rozwoju sportu kwali-
fikowanego, w tym koszty:

1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi lub stypendia trener-
skie dla szkoleniowców prowadz¹cych zajêcia sportowe,

2) stypendia sportowe dla zawodników, którzy nie otrzymuj¹
wynagrodzenia w zwi¹zku z uprawianiem sportu kwalifi-
kowanego,

3) utrzymania b¹d� wynajmu bazy sportowej do prowadze-
nia szkolenia sportowego,

4) specjalistycznej opieki medycznej oraz okresowych badañ
lekarskich,

5) zakupu niezbêdnego sprzêtu sportowego do prowadzenia
szkolenia,

6) wspó³pracê miêdzynarodow¹ i integracjê ze �rodowiska-
mi sportowymi (kontakty zagraniczne),

4. Koszty po�rednie zwi¹zane z realizacj¹ zadania stano-
wi¹ce maksymalnie 10% wysoko�ci wsparcia, w tym:

1) obs³uga ksiêgowa,

2) obs³uga biurowa jako koszty zwi¹zane z prac¹ biura, w
tym artyku³y, sprzêt i ludzie niezbêdni do w³a�ciwego
funkcjonowania stowarzyszenia,

3) koszty po³¹czeñ telefonicznych, energii elektrycznej, ogrze-
wania i wody.

2888

UCHWA£A Nr XXV/326/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA

z dnia 28 sierpnia 2008 r.

w sprawie: ulgi w podatku rolnym na 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku, Nr
142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 13e ustawy z dnia 15
listopada 1984 roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 roku,
Nr 136, poz. 969 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Pobiedzi-
ska uchwala co nastêpuje:

§1. Postanawia siê wprowadziæ ulgê w podatku rolnym
na rok 2008 rok.

§2. Ulgê stosuje siê w stosunku do gruntów gospodarstw
rolnych dotkniêtych susz¹, co do których Komisja Gminna
sporz¹dzi³a protokó³ strat spowodowanych klêsk¹ suszy.

§3. Ulga przys³uguje w wysoko�ci 50% IV raty podatku
rolnego w 2008 roku od gruntów dotkniêtych susz¹.

§4. Ulgê stosuje siê na podstawie decyzji Burmistrza
wydanej na wniosek podatnika. Ulga nie zostanie udzielona

w stosunku do tych gruntów, co do których wydano decyzjê
o umorzeniu zaleg³o�ci podatkowej (nie dotyczy decyzji umo-
rzeniowych wydanych w I pó³roczu 2008 roku).

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Pobiedziska.

§6. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du oraz w sposób zwyczajowo przyjêty na terenie gminy
Pobiedziska.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i ma zastosowanie do podatku rolnego w roku
2008.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska

(-) mgr in¿. Marian Sêkowski
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UCHWA£A Nr XXIV/251/08 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 4 wrze�nia 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia niektórych zwolnieñ przedmiotowych w podatku od nieruchomo�ci na 2008 r.

Poz. 2889

Na podstawie ar t. 18 ust. 2 pkt 8, ar t. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedno-
lity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218)
oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych1)I) (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121,
poz. 844) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê od podatku od nieruchomo�ci:

1) grunty, budowle i budynki oczyszczalni �cieków oraz sieci
i urz¹dzenia kanalizacyjne

2) grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako
drogi, które w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115)
s¹ wewnêtrznymi drogami dojazdowymi do pól.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/200/2008 Rady Gminy
Gniezno z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie wprowadzenia
niektórych zwolnieñ przedmiotowych w podatku od nierucho-
mo�ci na 2008 r. (Dziennik Urzêdowy Województwa Wielko-
polskiego z dnia 8 maja 2008 r. Nr 71, poz. 1380).

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy w Gnie�nie
(-) Marek S³omczewski

1) Odno�nik nr I dodany do tytu³u ustawy przez art. 6
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu
niektórych ustaw w zwi¹zku z uzyskaniem przez Rzeczpospo-
lit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 96, poz.
959), która wesz³a w ¿ycie z dniem 1 maja 2004 r.

I) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro¿enia nastêpuj¹cych dyrektyw Wspólnot Europejskich:

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie
ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów trans-
portu kombinowanego towarów miêdzy pañstwami cz³on-
kowskimi (Dz.Urz, WE L 368 z 17.12.1992),

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w spra-
wie pobierania op³at za u¿ytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciê¿arowe (Dz.Urz. WE L 187
z 20.07.1999).

Dane dotycz¹ce og³oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej
- dotycz¹ og³oszenia tych aktów w Dzienniku Urzêdowym Unii
Europejskiej - wydanie specjalne.
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UCHWA£A Nr XXIV(104)08 RADY GMINY BIA£O�LIWIE

z dnia 8 wrze�nia 2008 r.

w sprawie ustalenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni �cieków
z Gminnego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej

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 pó�n. zm.) i art. 406 ust. 1 pkt 4, 7a) i pkt 12 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony �rodowiska (Dz.U.
z 2008 r. Nr 25, poz. 150) Rada Gminy Bia³o�liwie uchwala,
co nastêpuje:

§1. Ustala siê Regulamin dofinansowania budowy przy-
domowych oczyszczalni �cieków na terenie Gminy Bia³o�li-
wie okre�laj¹cy zasady podzia³u �rodków finansowych Gmin-

nego Funduszu Ochrony �rodowiska i Gospodarki Wodnej,
wydzielonych na ten cel przez Radê Gminy, stanowi¹cy
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Bia³o�liwie.

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

Wiceprzewodniczacy Rady
(-) Eugeniusz Rolczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIV(104)08

Rady Gminy Bia³o�liwie
z dnia 8 wrze�nia 2008 r.

REGULAMIN DOFINANSOWANIA BUDOWY PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI �CIEKÓW NA TERENIE GMINY
BIA£O�LIWIE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY �RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

1. Do korzystania z dofinansowania uprawnieni s¹ miesz-
kañcy Gminy Bia³o�liwie - posiadacze nieruchomo�ci tj. w³a-
�ciciele, wspó³w³a�ciciele, u¿ytkownicy wieczy�ci, którzy:

a) wybudowali przydomow¹ oczyszczalniê �cieków po 1
stycznia 2009 r. na terenie gminy Bia³o�liwie (w ramach
zwyk³ego korzystania z wód) i bêd¹ j¹ wykorzystywaæ
przez okres min. 5 lat,

b) zmienili sposób odprowadzania �cieków, poprzez likwida-
cjê bezodp³ywowego zbiornika na nieczysto�ci ciek³e i
wybudowali przydomow¹ oczyszczalniê �cieków.

2. Do korzystania z dofinansowania nie s¹ uprawnieni
mieszkañcy gminy Bia³o�liwie, których budynki mieszkalne
po³o¿one s¹ na terenie uzbrojonym w sieæ kanalizacji sanitar-
nej, gdzie istnieje techniczna mo¿liwo�æ wykonania przy³¹cza,
oraz na terenach, na których planowana jest budowa kanali-
zacji sanitarnej w ramach inwestycji ,, Budowa sieci kanali-
zacji sanitarnej w Krostkowie i Bia³o�liwiu oraz ruroci¹gu
t³ocznego w Dêbówku Nowym, gmina Bia³o�liwie.�

3. Dofinansowanie udzielane mo¿e byæ wy³¹cznie pod-
miotom wytwarzaj¹cym �cieki bytowo gospodarcze, pocho-

dz¹ce z gospodarstwa domowego lub budynku mieszkalno-
us³ugowego o udziale funkcji mieszkalnej powy¿ej 50% po-
wierzchni u¿ytkowej budynku.

4. Dofinansowaniem objête s¹ urz¹dzenia posiadaj¹ce
aktualn¹ aprobatê wydan¹ przez Instytut Ochrony �rodowi-
ska w Warszawie, Zespó³ Normalizacji i Aprobat Technicz-
nych.

5. Przed zabudow¹ urz¹dzeñ oczyszczalni �cieków nale-
¿y dokonaæ zg³oszenia budowy oczyszczalni w Starostwie
Powiatowym.

6. Dofinansowanie przys³uguje jednorazowo dla przydo-
mowej oczyszczalni �cieków obs³uguj¹cej okre�lony budynek
mieszkalny lub mieszkalno-us³ugowy i obejmuje pokrycie
czê�ci kosztów zakupu urz¹dzeñ przydomowej oczyszczalni
�cieków.

7. Je¿eli nieruchomo�æ znajduje siê we wspó³w³asno�ci,
wymagana jest zgoda wszystkich wspó³w³a�cicieli na budowê
oczyszczalni lub likwidacjê szamba oraz o�wiadczenie o wy-
ra¿eniu zgody na wyp³acenie dofinansowania wspó³w³a�ci-
cielom ponosz¹cym koszty budowy.
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Dofinansowanie udzielane jest proporcjonalnie do kosz-
tów poniesionych przez wspó³w³a�cicieli.

8. Koszt wykonania prac projektowych, monta¿owych,
konserwacji urz¹dzeñ ponosi Inwestor bez mo¿liwo�ci dofi-
nansowania ze �rodków Gminnego Funduszu Ochrony �ro-
dowiska i Gospodarki Wodnej.

9. Dofinansowanie realizowane bêdzie zgodnie z zawar-
ta umow¹ pomiêdzy Gmin¹ Bia³o�liwie a wnioskodawc¹, po
zg³oszeniu wykonania prac przez wnioskodawcê i stwierdze-
niu przez przedstawicieli Urzêdu Gminy Bia³o�liwie zakoñcze-
nia budowy przydomowej oczyszczalni �cieków (protokó³
komisyjnego odbioru zakoñczonej inwestycji z udzia³em przed-
stawiciela) oraz po przed³o¿eniu kserokopii faktury okre�laj¹-
cej warto�æ zainstalowanych urz¹dzeñ przydomowej oczysz-
czalni �cieków i przedstawieniu orygina³u faktury (do wgl¹-
du).

10. Udzia³ dofinansowania w kosztach budowy oczysz-
czalni przyzagrodowych wynosi 50% nie wiêcej jednak jak
3.500,00 z³.

11. Ustala siê termin sk³adania i rozpatrzenia wniosków w
danym roku: do 30 wrze�nia. Rozpatrzenie wniosków do dnia
31 pa�dziernika danego roku. Jednocze�nie ustala siê, i¿
realizacja inwestycji nast¹pi w terminie do 30 czerwca nastêp-
nego roku.

12. Wnioski bêd¹ rozpatrywane wed³ug kolejno�ci ich
sk³adania. W przypadku wyczerpania �rodków finansowych
przeznaczonych na w/w cel w Funduszu okre�lonych uchwa³¹
bud¿etow¹ w danym roku, dofinansowanie bêdzie realizowa-
ne w pierwszej kolejno�ci w nastêpnym roku kalendarzowym,
bez prawa do odsetek za opó�nienie w wyp³acie dofinanso-
wania.

13. Wnioski bêd¹ rozpatrywane wed³ug kolejno�ci ich
sk³adania a przy równoczesnym z³o¿eniu decydowaæ bêdzie
efekt ekologiczny inwestycji.

14. Gmina zastrzega sobie prawo kontroli przestrzegania
warunków umowy, dotycz¹cej dofinansowania budowy przy-
domowej oczyszczalni �cieków. W przypadku nie przestrzega-
nia warunków umowy otrzymuj¹cy dofinansowanie zobowi¹-
zany jest do jego zwrotu.

Poz. 2890

15. Dofinansowanie udzielane jest zgodnie z zasadami
okre�lonymi w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie
dorêczonych nastêpuj¹cych dokumentów:

a) wniosek posiadacza nieruchomo�ci o przydzielenie �rod-
ków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczal-
ni �cieków,

b) tytu³ prawny do nieruchomo�ci,

c) zawiadomienie starosty o przyjêciu zg³oszenia budowy
przydomowej oczyszczalni �cieków

d) o�wiadczenie o likwidacji zbiornika na nieczysto�ci ciek³e
w przypadku likwidacji wspomnianego zbiornika i budowy
przydomowej oczyszczalni �cieków,

e) o�wiadczenie wspó³w³a�cicieli, o których mowa w ustêpie
7.

16. Wyp³ata dofinansowania nast¹pi po spe³nieniu przez
wnioskodawcê wymogów zawartych w niniejszym Regulami-
nie w terminie 21 dni od daty sporz¹dzenia przez przedstawi-
ciela Gminy Bia³o�liwie protoko³u potwierdzaj¹cego zakoñ-
czenie budowy przydomowej oczyszczalni �cieków.

17. Zasady dofinansowania:

a) w ci¹gu 5 lat od daty przyznania dofinansowania zastrzega
siê prawo kontrolowania przez przedstawicieli Urzêdu
Gminy w Bia³o�liwiu eksploatacji przydomowej oczysz-
czalni �cieków, na której budowê zosta³o przyznane dofi-
nansowanie,

b) dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku braku
eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z
warunkami okre�lonymi w wytycznych eksploatacji opra-
cowanych przez producenta (dostawcê) urz¹dzeñ,

c) zwrot dofinansowania nastêpuje w kwocie stanowi¹cej
wysoko�æ dofinansowania wraz z nale¿nymi odsetkami
ustawowymi liczonymi od dnia wyp³aty dofinansowania,

d) postêpowanie w przypadku zwrotu dofinansowania bê-
dzie prowadzone przez pracowników Urzêdu Gminy Bia-
³o�liwie, upowa¿nionych przez Wójta Gminy Bia³o�liwie.
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UCHWA£A Nr XX/145/08 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 12 wrze�nia 2008 r.

w sprawie: zasad dotycz¹cych wyra¿enia zgody na wydzier¿awianie
     nieruchomo�ci stanowi¹cych w³asno�æ Gminy i Miasta Krajenka.

Poz. 2891, 2892

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. �a� ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zm.: 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,
z 2203 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153,
poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 172, poz. 1441, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 102, poz. 1055, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska w Krajence
uchwala, co nastêpuje:

§1. Wyra¿a siê zgodê na wydzier¿awianie nieruchomo�ci
zabudowanych i niezabudowanych stanowi¹cych w³asno�æ

Gminy i Miasta Krajenka stronie dotychczasowej umowy
dzier¿awy, w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas
okre�lony do 3 lat strony zawieraj¹ kolejne umowy, których
przedmiotem jest ta sama nieruchomo�æ, zgodnie z zasadami
racjonalnej gospodarki nieruchomo�ciami.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny Miasta Krajenka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Piotr Gniot

2892

UCHWA£A Nr XX/146/08 RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 12 wrze�nia 2008 r.

w sprawie zmiany uchwa³y ustalaj¹cej górne stawki op³at ponoszonych przez w³a�cicieli
        nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie

          opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych.

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.
1591; z 2002 roku Dz.U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558,
Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U. Nr 214,
poz. 1806; z 2003 roku Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz.
1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 102, poz. 1055, Dz.U. Nr 116, poz.
1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Dz.U. Nr 175, poz.
1457; z 2006 roku Dz.U. NT 17, poz. 128, Dz.U. Nr 181, poz.
1337; z 2007 roku Dz.U. Nr 48, poz. 327, Dz.U. Nr 138, poz. 974,
Dz.U. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia
13 wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku w
gminach (Dz.U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008; z 2006 roku

Dz.U. Nr 144, poz. 1042) Rada Miejska w Krajence uchwala,
co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XVIII/136/08 z dnia 30 czerwca 2008
roku w sprawie ustalenia górnych stawek op³at ponoszonych
przez w³a�cicieli nieruchomo�ci za us³ugi w zakresie odbiera-
nia odpadów komunalnych oraz w zakresie opró¿niania zbior-
ników bezodp³ywowych i transportu nieczysto�ci ciek³ych. §1
ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

�1) za odpady komunalne:
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a) pojemnik MGB 120 l - 30 z³/miesi¹c wywóz 1 raz w
tygodniu na terenie miasta

18 z³/miesi¹c wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi

b) pojemnik MGB 240 l - 52 z³/miesi¹c wywóz 1 raz w
tygodniu na terenie miasta

26 z³/miesi¹c wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi

c) pojemnik MGB 1100 l - 260 z³/miesi¹c wywóz 1 raz w
tygodniu na terenie miasta

Poz. 2892, 2893

136 z³/miesi¹c wywóz 1 raz na dwa tygodnie na terenie wsi�

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Gmi-
ny i Miasta Krajenka.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Piotr Gniot

2893

UCHWA£A Nr XXII/119/2008 RADY POWIATU KÊPIÑSKIEGO

z dnia 10 wrze�nia 2008 r.

w sprawie zmiany do Uchwa³y Nr XIV/82/2007 Rady Powiatu Kêpiñskiego z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie
ustalenia Regulaminu okre�laj¹cego wysoko�æ stawek i szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za

wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za
godziny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zastêpstw, a tak¿e wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3,5 i 7 w zwi¹zku
z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) w
zwi¹zku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592, ze zm.) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysoko�ci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do
wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w
dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22, poz. 181, ze zm.)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W Regulaminie okre�laj¹cym wysoko�æ stawek i szcze-
gó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy

oraz szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godzi-
ny ponadwymiarowe i godziny dora�nych zastêpstw, a tak¿e
wysoko�æ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz
szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania stano-
wi¹cym za³¹cznik do Uchwa³y Nr XIV/82/2007 Rady Powiatu
Kêpiñskiego z dnia 19.12.2007 r. w sprawie ustalenia Regu-
laminu okre�laj¹cego wysoko�æ stawek i szczegó³owe warun-
ki przyznawania nauczycielom dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegó-
³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe i godziny dora�nych zastêpstw, a tak¿e wysoko�æ
nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe
zasady jego przyznawania i wyp³acania, wprowadza siê nastê-
puj¹ce zmiany:

1. W §11 ust. 2 zmienia siê tabelê dodatków funkcyjnych,
która otrzymuje brzmienie:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH
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§2. 1. Pozosta³e postanowienia Regulaminu pozostaj¹ bez
zmian.

2. Zmiany w Regulaminie zosta³y uzgodnione z:

Zarz¹dem Oddzia³u Zwi¹zku Nauczycielstwa Polskiego
oraz Miêdzyszkoln¹ Komisj¹ NSZZ �Solidarno�æ� Pracowni-
ków O�wiaty.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Kêpiñskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Franciszek Tr¹pczyñski

Poz. 2893, 2894

2894

UCHWA£ANr XX/129/2008 RADY POWIATU MIÊDZYCHODZKIEGO

z dnia 11 wrze�nia 2008 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych,
dla których zarz¹dc¹ jest Powiat Miêdzychodzki na cele niezwi¹zane
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 z pó�n. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115
z pó�n. zm.), Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹,
przebudow¹, remontem i utrzymaniem dróg powiatowych:

1) za prowadzenie robót w pasie drogowym za zajêcie 1 m2

powierzchni drogi:

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie - 3,00
z³

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie - 5,00 z³

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

2) za prowadzenie robót na poboczach, chodnikach, placach,
zatokach postojowych i autobusowych, �cie¿kach rowero-
wych, ci¹gach pieszych za zajêcie 1 m2 - 3,00 z³

3) za prowadzenie robót na pozosta³ych elementach pasa
drogowego (rowy, pasy zieleni) za zajêcie pasa 1 m2 -

2,00 z³.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce sk³adki op³at dziennych za
zajêcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektów bu-
dowlanych niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam:

1) za 1 m2 rzutu poziomego obiektu handlowego lub us³ugo-
wego:

a) poza terenem zabudowanym -  0,50 z³

b) w terenie zabudowanym - 1,00 z³

2) za 1 m2 rzutu poziomego innych obiektów -  0,50 z³

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 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. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at rocznych za
umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego za zajêcie 1 m2 powierzchni
pasa drogowego przez rzut poziomy urz¹dzeñ:

1) poza obszarem zabudowanym - 20,00 z³

2) w obszarze zabudowanym - 40,00 z³

3) na obiekcie mostowym - 160,00 z³

2. Roczne stawki op³at obejmuj¹ rok kalendarzowy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych
stawek op³at obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesiê-
cy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

§5. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki za zajêcie pasa drogo-
wego na prawach wy³¹czno�ci w celach innych ni¿ wymienio-
ne w §1, §2 i §4:
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1) za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni

a) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci w³¹cznie -
3,00 z³

b) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci w³¹cz-
nie - 5,00 z³

c) przy zajêciu jezdni pow. 50%do ca³kowitego zajêcia
jezdni -  8,00 z³

2) za zajêcie 1 m2 poboczy, chodników, placów, zatok posto-
jowych i autobusowych, �cie¿ek rowerowych i ci¹gów
pieszych - 3,00 z³

3) za zajêcie 1 m2 pozosta³ych elementów pasa drogowego
(rowy, pasy zieleni) - 2,00 z³.

Poz. 2894, 2895

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§7. Traci moc uchwa³a nr XIX /93/ 2004 Rady Powiatu
Miêdzychodzkiego z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie usta-
lenia wysoko�ci stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego
dróg powiatowych, dla których zarz¹dc¹ jest Powiat Miêdzy-
chodzki.

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

Przewodniczacy
Rady Powiatu

(-) Anna Nowicka

2895

POROZUMIENIE

zawarte w W¹growcu w dniu 4 wrze�nia 2008 r.

pomiêdzy:

Powiatem W¹growieckim, reprezentowanym przez:

1. Micha³a Piechockiego � Starostê W¹growieckiego

2. Tomasza Kranca � Wicestarostê W¹growieckiego

zwanym dalej �Przekazuj¹cym�,

a

Gmin¹ Damas³awek, reprezentowan¹ przez

1. Andrzeja Szewczykowskiego - Wójta Gminy Damas³awek

zwanym dalej �Przejmuj¹cym�

Dzia³aj¹c na podstawie przepisów art. 8 ust. 2a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591 z pó�n. zm.) oraz art. 5 ust. 5c w zwi¹zku
z ust. 5b ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r. o systemie o�wiaty
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz zgodnie z
uchwa³¹ nr XXI/128/2008 Rady Powiatu W¹growieckiego z
dnia 25 czerwca 2008 r. w sprawie przekazania Gminie
Damas³awek szkó³ ponadgimnazjalnych wchodz¹cych w sk³ad
Zespo³u Szkó³ Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Da-
mas³awku oraz uchwa³¹ nr XVIII/115/08 Rady Gminy Dama-
s³awek z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie przejêcia szkó³

ponadgimnazjalnych wchodz¹cych w sk³ad Zespo³u Szkó³
Powszechnych im. Pierwszych Piastów w Damas³awku, stro-
ny ustali³y co nastêpuje:

§1. Przekazuj¹cy przekazuje a Przejmuj¹cy przejmuje z
dniem 1 stycznia 2009 r. do prowadzenia nastêpuj¹ce szko³y
ponadgimnazjalne:

1. 4-letnie Technikum w Damas³awku na podbudowie gim-
nazjum,

2. Zasadnicz¹ Szko³ê Zawodow¹ w Damas³awku na podbu-
dowie gimnazjum,

3. 3-letnie Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych w Dama-
s³awku na podbudowie  zasadniczej szko³y zawodowej,

4. 2-letni¹ Szko³ê Policealn¹ dla Doros³ych w Damas³awku,

5. 3- letnie Liceum Profilowane w Damas³awku.

§2. 1. Przejmuj¹cy staje siê, z dniem przejêcia dla szkó³
ponadgimnazjalnych wymienionych w §1, organem prowa-
dz¹cym w rozumieniu ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o
systemie o�wiaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

§3. 1. Przejmuj¹cy jako organ prowadz¹cy bêdzie wystê-
powa³ o przynale¿n¹ subwencjê dla szkó³ ponadgimnazjal-
nych wymienionych w §1.
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2. Dzia³alno�æ szkó³ bêdzie w ca³o�ci finansowana z
bud¿etu Przejmuj¹cego.

§4. Przejêcie mienia zwi¹zanego z przekazywanymi do
prowadzenia szko³ami nast¹pi na podstawie odrêbnych czyn-
no�ci prawnych, w terminie do 31 grudnia 2008 r.

§5. 1. Porozumienie zawarto na czas nieokre�lony z mo¿-
liwo�ci¹ jednorocznego wypowiedzenia poprzedzaj¹cego
kolejny rok bud¿etowy.

2. Porozumienie mo¿e zostaæ rozwi¹zane w ka¿dym cza-
sie w przypadku zmiany przepisów prawnych, które uniemo¿-
liwi¹ jego wej�cie w ¿ycie lub jego realizacjê.

§6. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ formy pi-
semnej pod rygorem niewa¿no�ci.

Poz. 2895, 2896

§7. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania z
moc¹ obowi¹zuj¹c¹ z dniem 1 stycznia 2009 r.

§8. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzê-
dowym Województwa Wielkopolskiego.

§9. Porozumienie sporz¹dzono w czterech jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po dwa dla ka¿dej ze stron.

Starosta W¹growiecki
(-) Micha³ Piechocki

Wicestarosta W¹growiecki
(-)Tomasz Kranc

Wójt Gminy Damas³awek
(-) mgr in¿. Andrzej Szewczykowski

2896

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU

z dnia 22 wrze�nia 2008 r.

o wynikach wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady Miejskiej w Zdunach przeprowadzonych w dniu 21 wrze�nia 2008 r.

Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998
r. � Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmi-
ków województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pó�n.
zm.1) Komisarz Wyborczy w Kaliszu podaje do publicznej
wiadomo�ci wyniki wyborów uzupe³niaj¹cych do Rady
Miejskiej w Zdunach przeprowadzonych w dniu 21 wrze�nia
2008 r.

I.

A. Wybory przeprowadzono w 1 okrêgu wyborczym.

B. Wybierano 1 radnego spo�ród 6 kandydatów zg³oszo-
nych na 6 listach kandydatów.

C. Wybrano 1 radnego.

D. Uprawnionych do g³osowania by³o 1.755 osób.

E. W wyborach wziê³o udzia³ (osoby, którym wydano
karty do g³osowania) 368 wyborców, to jest 20,97% upraw-
nionych do g³osowania.

F. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 367.

G. G³osów wa¿nych oddano 367, to jest 100% ogólnej
liczby g³osów oddanych.

H. G³osów niewa¿nych oddano 0.

II.

Wyniki wyborów:

Okrêg wyborczy nr 1, w którym wybierano 1 radnego.

A. Wybory odby³y siê.
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B. G³osowanie przeprowadzono.

C. Ogó³em g³osów oddano (liczba kart wa¿nych) 367.

D. G³osów wa¿nych oddano 367.

E. Radnym zosta³ wybrany:

z listy nr 4 - KWW PLATFORMA ZDUNY

1) KRAWÊTKOWSKI Przemys³aw Stanis³aw

F. W okrêgu wszystkie mandaty zosta³y obsadzone.

Komisarz Wyborczy
w Kaliszu

(-) Wojciech Vogt

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta³y
og³oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055
i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz.
1127 i Nr 218, poz.1592 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 112,
poz. 766, z 2008 r. Nr 96, poz. 607.
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