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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada
Miejska w Lwówku uchwala co nastêpuje:

§1. W celu wspierania przedsiêbiorców tworz¹cych nowe
miejsca pracy, zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci na
okres od 1 roku do 3 lat -nieruchomo�ci lub ich czê�ci,
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach okre�lo-
nych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze
�rodków publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc
pracy, stanowi¹cym za³¹cznik Nr 1 do niniejszej uchwa³y, po
uprzednim spe³nieniu warunku wynikaj¹cego z art. 10 ustawy
z dnia 27 lipca 2002 r. dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 141, poz.
1177).

2480

UCHWA£A Nr XVII/110/2004 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy

§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbior-
ców, którzy utworz¹ nowe miejsca pracy w przedsiêbior-
stwach dzia³aj¹cych na terenie gminy Lwówek w okresie od
dnia wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y.

*§3. O�wiadczenie, o którym mowa w programie, stano-
wi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Lwówek.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 lipca 2004 r. nie
wcze�niej jednak, ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta
i Gminy Lwówek oraz na tablicach og³oszeñ w so³ectwach.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku

(�) Andrzej Kasperczak

Poz. 2480
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Za³¹cznik Nr 1.
do uchwa³y Nr XVII/110/2004

Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W GMINIE LWÓWEK

I. Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze �rodków
publicznych z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy.

II. Podstawa prawna:

Uchwa³a Nr XVII/110/2004 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnieñ z podatku
od nieruchomo�ci z tytu³u utworzenia nowych miejsc
pracy.

III. Przeznaczenie pomocy:

Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona
bêdzie na utworzenie nowych miejsc pracy w przedsiê-
biorstwach funkcjonuj¹cych na terenie gminy Lwówek.
Przez nowe miejsca pracy nale¿y rozumieæ przyrost netto
miejsc pracy w danym przedsiêbiorstwie w okre�lonym
przedziale czasu.

Warunek uwa¿a siê za spe³niony, je¿eli nowozatrudnio-
ne osoby �wiadcz¹ pracê na podstawie umowy o pracê
w pe³nym wymiarze czasu pracy przez okres nie krót-
szy ni¿ 12 miesiêcy.

2. Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych
z utworzeniem nowych miejsc pracy wynosi co naj-
mniej 25%.

3. Warunek utworzenia nowych miejsc pracy uwa¿a siê
za spe³niony, je¿eli nast¹pi³ u przedsiêbiorcy wzrost
liczby zatrudnionych w stosunku do �redniego pozio-
mu zatrudnienia z okresu 6 miesiêcy poprzedzaj¹cych
nabycie uprawnieñ do zwolnienia.

4. Aby skorzystaæ ze zwolnienia, o którym mowa w §1
uchwa³y wprowadzaj¹cej niniejszy program, przedsiê-
biorca zobowi¹zany jest zatrudniæ co najmniej 50%
osób zamieszka³ych w gminie Lwówek.

5. Wysoko�æ ulgi nie mo¿e przewy¿szaæ kosztów zatrud-
nienia nowych pracowników w okresie dwóch ³at, na
które sk³adaj¹ siê koszty p³acy brutto powiêkszone
o wszelkie obowi¹zkowe p³atno�ci zwi¹zane z ich za-
trudnieniem.

Poz. 2480

IV.Forma pomocy:

Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci.

V. Warunki dopuszczalno�ci:

Warunki uzyskania zwolnienia, o których mowa w §1
uchwa³y:

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci przedsiêbior-
ców, którzy na dzieñ wej�cia w ¿ycie uchwa³y wprowa-
dzaj¹cej niniejszy program zatrudniaj¹ pracowników
na umowê o pracê i utworz¹ nowe miejsca pracy dla:

a) co najmniej 1 osoba - okres zwolnienia wynosi 1 rok,

b) co najmniej 2 osoby - okres zwolnienia wynosi 2 lata,

c) co najmniej 3 osoby i wiêcej - okres zwolnienia wynosi
3 lata,

zgodnie z poni¿szym wzorem

6. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u utworzenia
nowych miejsc pracy, przedsiêbiorca nie mo¿e równo-
cze�nie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej
w gminie Lwówek.

7. Nowoutworzone miejsca pracy bêd¹ zachowane co
najmniej przez 3 lata od dnia udzielenia pomocy.

*8. Zwolnienie, o którym mowa w §1 uchwa³y wprowa-
dzaj¹cej niniejszy program, przyznaje w drodze decyzji
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek na uzasadniony
wniosek przedsiêbiorcy, do którego obowi¹zany jest
do³¹czyæ:

a) o�wiadczenie o przyst¹pieniu do niniejszej pomo-
cy, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do Uchwa³y
Nr 72004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 2004
roku.

b) jak równie¿ do dnia 15 stycznia ka¿dego roku,
udokumentowan¹ informacjê:

- o stanie �redniego zatrudnienia w przedsiêbior-
stwie w minionym roku wraz z wykazem ponie-
sionych kosztów p³ac brutto powiêkszone
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o wszystkie dodatkowe p³atno�ci zwi¹zane
z zatrudnieniem nowych pracowników. W tym
celu nale¿y przed³o¿yæ oryginalne dokumenty
potwierdzaj¹ce zap³atê wymienionych �wiad-
czeñ,

- o zatrudnieniu spe³niaj¹cym wymogi punktu 3.

Zwolnienie przys³uguje przedsiêbiorcom od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, po któ-
rym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie zwolnienia.

9. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u utworzenia
nowych miejsc pracy, przedsiêbiorca nie mo¿e równo-
cze�nie korzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej
w gminie Lwówek.

*10. Podatnik, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu
zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia
warunków okre�lonych niniejszym programem, traci
prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego
korzysta³. Ten sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik
korzystaj¹cy ze zwolnienia nie przed³o¿y terminie do
15 stycznia, udokumentowanych informacji, wymie-
nionych w pkt. 8.

11. Podatnicy, o których mowa w pkt. 9 dotycz¹cym
warunków dopuszczalno�ci, zobowi¹zani s¹ do zap³aty
nale¿nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê od
zaleg³o�ci podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia
zwolnienia.

12. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz
z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej
zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.

13. Brak zaleg³o�ci podatkowych w stosunku do gminy
Lwówek.

VI.Koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
przewidziana w programie:

1. Na koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹, sk³a-
daj¹ siê:

a) koszty p³acy brutto nowozatrudnionych pracowni-
ków,

b) inne obowi¹zkowe p³atno�ci zwi¹zane z zatrudnie-
niem nowych pracowników.

VII.Warunki dopuszczalno�ci pomocy eksportowej, operacyj-
nej lub udzielanej przedsiêbiorcom z sektorów uznawa-
nych za wra¿liwe:

Program nie przewiduje pomocy eksportowej, operacyj-
nej ani pomocy w sektorach uznawanych za wra¿liwe.

VIII. Wielko�æ �rodków przewidzianych na udzielanie pomocy
w ramach programu:

Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³y-
wów do bud¿etu gminy Lwówek. Kwota zmniejszonych
dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, któ-
rzy przyst¹pi¹ do programu.

IX. Czas trwania programu:

Program obowi¹zuje od dnia wej�cie w ¿ycie uchwa³y Nr
XVII/110/2004 Rady Miejskiej w Lwówek z dnia 29 kwietnia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

X. Beneficjenci pomocy:

Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy utworz¹ co
najmniej 1 miejsce pracy.

XI. Organ udzielaj¹cy pomocy:

Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska
w Lwówku jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Lwówek jako organ podatkowy.

XII. Kumulacja pomocy:

Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumo-
waniu z inn¹ pomoc¹ z danego tytu³u bez wzglêdu na
formê i �ród³o pochodzenia i nie mo¿e przekroczyæ mak-
symalnej intensywno�ci pomocy 50%, a w przypadku
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw uzupe³nia o kolejne 15
punktów procentowych.

XIII. Zakres terytorialny:

Program obejmuje swoim dzia³aniem teren gminy
Lwówek.

Poz. 2480
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* Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu � uchwa³¹ Nr 518/2004 z dnia 8
czerwca 2004 r. orzekaj¹ce niewa¿no�æ w czê�ci uchwa³y Nr
XVII/110/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci
z tytu³u utworzenia nowych miejsc pracy, i tak:

- w §3 uchwa³y wyra¿enie o tre�ci �o którym mowa
w programie�,

- w za³¹czniku Nr 1do uchwa³y: dzia³ V pkt 8, w dziale V pkt
10 w zadaniu pierwszym wyra¿enie o tre�ci �organowi
udzielaj¹cemu zwolnienia� oraz zdanie drugie, w dziale XI
wyra¿enie o tre�ci �jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek jako organ podatkowy�,

- w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y: pkt 1, w pkt 7 wyra¿enie
o tre�ci: �dzieñ z³o¿enia wniosku o�.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) Rada
Miejska w Lwówku uchwala co nastêpuje:

§1. W celu wspierania przedsiêbiorców dokonuj¹cych no-
wych inwestycji, zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci na
okres od 1 roku do 3 lat - nieruchomo�ci lub ich czê�ci,
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodarczej, bêd¹ce
w posiadaniu podatników, na zasadach i warunkach okre�lo-
nych w Programie pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze
�rodków publicznych z tytu³u nowych inwestycji, stanowi¹-
cym za³¹cznik nr 1do niniejszej uchwa³y, po uprzednim spe³-
nieniu warunku wynikaj¹cego z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o warunkach dopuszczalno�ci i nadzorowaniu pomocy
publicznej dla przedsiêbiorców (Dz.U. Nr 141, poz. 1177).
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UCHWA£A NR XVII/111/2004 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci z tytu³u nowych inwestycji

§2. Program obejmuje swym dzia³aniem przedsiêbiorców
inwestuj¹cych na terenie gminy Lwówek i ma zastosowanie
do inwestycji oddanych do u¿ytku od dnia wej�cia w ¿ycie
niniejszej uchwa³y.

*§3. O�wiadczenie, o którym mowa w programie, stano-
wi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§4. Traci moc Uchwa³a Nr VI/37/2003 Rady Miejskiej
w Lwówku z dnia 18 marca 2003 r.

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

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem l lipca 2004 r. nie
wcze�niej jednak, ni¿ po up³ywie 14 dni od og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miasta
i Gminy Lwówek oraz na tablicach og³oszeñ w so³ectwach.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Lwówku

(�) Andrzej Kasperczak

Poz. 2480, 2481
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XVII/111/2004

Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 kwietnia 2004 r.

PROGRAM POMOCY UDZIELANEJ PRZEDSIÊBIORCOM W GMINIE LWÓWEK

I. Nazwa programu:

Program pomocy udzielanej przedsiêbiorcom ze �rodków
publicznych z tytu³u nowych inwestycji.

II. Podstawa prawna:

Uchwa³a Nr XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie zwolnieñ z podatku
od nieruchomo�ci z tytu³u nowych inwestycji.

III. Przeznaczenie pomocy:

Pomoc zawarta w niniejszym programie przeznaczona
bêdzie na wspieranie nowych inwestycji na terenie gminy
Lwówek. Przez nowe inwestycje nale¿y rozumieæ budowê
nowych i rozbudowê dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw na te-
renie gminy Lwówek.

IV.Forma pomocy:

Zwolnienie z podatku od nieruchomo�ci.

V. Warunki dopuszczalno�ci:

Warunki uzyskania zwolnienia, o których mowa w §1
uchwa³y:

1. Zwalnia siê z podatku od nieruchomo�ci przedsiêbior-
ców, którzy ponios¹ nak³ady na budowê, rozbudowê
lub nabycie przedsiêbiorstwa w wysoko�ci:

a) nie mniejszej ni¿ 10 ty�. Euro do 250 ty�. Euro-1 rok,

b) powy¿ej 250 ty�. Euro do 1 min. Euro - 2 lata,

c) powy¿ej 1 min. Euro - 3 lata.

2. Udzia³ w³asny przedsiêbiorcy w nak³adach zwi¹zanych
z now¹ inwestycj¹ wynosi co najmniej 25%. Przy czym
przez udzia³ w³asny nale¿y rozumieæ �rodki, które nie
zosta³y uzyskane przez przedsiêbiorcê w zwi¹zku
z udzielon¹ pomoc¹ publiczn¹, w szczególno�ci
w formie: kredytów preferencyjnych, dop³at do opro-
centowania kredytów preferencyjnych, gwarancji i po-
rêczeñ na warunkach korzystniejszych od oferowanych
na rynku.

3. Przyrost zatrudnienia netto w ci¹gu dwóch miesiêcy
po zakoñczeniu inwestycji, wyniós³ co najmniej 10%.

4. Co najmniej 50% przyrostu zatrudnienia, o którym
mowa w punkcie 3, obejmuje osoby zamieszka³e
w gminie Lwówek.

5. Warunkiem uzyskania pomocy w oparciu o niniejszy
program jest prowadzenie dzia³alno�ci zwi¹zanej
z dan¹ inwestycj¹ przez co najmniej 5 lat od dnia
udzielenia pomocy.

6. W przypadku realizowania inwestycji przy udziale pod-
miotu finansuj¹cego, bêd¹cego w³a�cicielem nieru-

chomo�ci oddanej do u¿ytkowania na podstawie umów
najmu, dzier¿awy lub leasingu innemu przedsiêbiorcy,
warunek wielko�ci nak³adów inwestycyjnych (pkt 1)
dotyczy podmiotu finansuj¹cego, a warunek dotycz¹cy
wielko�ci zatrudnienia (pkt 3 i 4) odnosi siê do przed-
siêbiorcy korzystaj¹cego z nieruchomo�ci, je¿eli ciê¿ar
podatku na podstawie wy¿ej wymienionych umów
zosta³ przeniesiony na tego przedsiêbiorcê.

*7. Zwolnienie, o którym mowa w §1 uchwa³y wprowa-
dzaj¹cej niniejszy program, przyznaje w drodze decyzji
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek na uzasadniony
wniosek przedsiêbiorcy, do którego obowi¹zany jest
do³¹czyæ:

a) o�wiadczenie o przyst¹pieniu do niniejszej pomo-
cy, stanowi¹cego za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y Nr
XVII/11/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29
kwietnia 2004 roku,

b) udokumentowan¹ informacjê:

- o poniesionych nak³adach inwestycyjnych (wraz
z rachunkami),

- o zatrudnieniu spe³niaj¹cym wymogi punktów 3
i 4.

Zwolnienie przys³uguje przedsiêbiorcom od pierwsze-
go dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w któ-
rym zosta³ z³o¿ony wniosek o przyznanie zwolnienia.

8. W przypadku korzystania z pomocy z tytu³u nowych
inwestycji, przedsiêbiorca nie mo¿e równocze�nie ko-
rzystaæ z innych tytu³ów pomocy publicznej w gminie
Lwówek.

9. W przypadku rozbudowy lub inwestycji polegaj¹cej na
zakupie przedsiêbiorstwa, zwolnione z podatku od
nieruchomo�ci s¹ tylko grunty, budynki, budowle lub
ich czê�ci zajmowane na cele dzia³alno�ci gospodar-
czej, powsta³e w wyniku lub zwi¹zane z t¹ inwestycj¹.

*10. Podatnik, który przed³o¿y³ organowi udzielaj¹cemu
zwolnienia nieprawdziwe informacje co do spe³nienia
warunków okre�lonych niniejszym programem, traci
prawo do zwolnienia za ca³y okres przez jaki z niego
korzysta³. Ten sam skutek nastêpuje, je¿eli podatnik
korzystaj¹cy ze zwolnienia nie przed³o¿y w terminie do
15 stycznia roku obowi¹zywania ulgi, udokumentowa-
nych informacji o poniesionych nak³adach inwestycyj-
nych (wraz z rachunkami).

11. Podatnicy, o których mowa w pkt 9 dotycz¹cym warun-
ków dopuszczalno�ci, zobowi¹zani s¹ do zap³aty nale¿-
nego podatku wraz z odsetkami za zw³okê od zaleg³o-
�ci podatkowych, liczonymi od dnia udzielenia zwol-
nienia.

Poz. 2481
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12. Do czasu zwrotu kwoty udzielonej pomocy wraz
z odsetkami, przedsiêbiorcy zobowi¹zanemu do jej
zwrotu pomoc nie mo¿e byæ udzielona ponownie.

VI. Koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹ publiczn¹
przewidziana w programie:

1. Na koszty kwalifikuj¹ce siê do objêcia pomoc¹, sk³a-
daj¹ siê:

a) cena nabycia gruntu, pomniejszona o naliczony
podatek od towarów i us³ug,

b) nak³ady na budowle i budynki,

c) nak³ady na wyposa¿enie obiektów w �rodki trwa³e
zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alno�ci gospodar-
czej, w tym w szczególno�ci w:

- maszyny i urz¹dzenia,

- narzêdzia, przyrz¹dy i aparatura,

- wyposa¿enie techniczne do prac biurowych,

- infrastruktura techniczna.

VII.Warunki dopuszczalno�ci pomocy eksportowej, operacyj-
nej lub udzielanej przedsiêbiorcom z sektorów uznawa-
nych za wra¿liwe.

VIII. Program nie przewiduje pomocy eksportowej, opera-
cyjnej ani pomocy w sektorach uznawanych za wra¿liwe.

IX. Wielko�æ �rodków przewidzianych na udzielanie pomocy
w ramach programu:

Zastosowanie zwolnienia spowoduje zmniejszenie wp³y-
wów do bud¿etu gminy Lwówek. Kwota zmniejszonych

dochodów zale¿na bêdzie od liczby przedsiêbiorców, któ-
rzy przyst¹pi¹ do programu.

X. Czas trwania programu:

Program obowi¹zuje od dnia wej�cie w ¿ycie uchwa³y Nr
XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia.29 kwietnia
2004 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

XI. Beneficjenci pomocy:

Adresatami pomocy s¹ przedsiêbiorcy, którzy ponios¹
nak³ady na budowê, rozbudowê lub nabycie przedsiêbior-
stwa na terenie gminy Lwówek.

XII.Organ udzielaj¹cy pomocy:

* Organem udzielaj¹cym pomocy jest Rada Miejska
w Lwówku jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Lwówek jako organ podatkowy.

XIII. Kumulacja pomocy:

Pomoc udzielana na podstawie programu podlega sumo-
waniu z inn¹ pomoc¹ z danego tytu³u bez wzglêdu na
formê i �ród³o pochodzenia i nie mo¿e przekroczyæ mak-
symalnej intensywno�ci pomocy 50%, a w przypadku
ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw uzupe³nia o kolejne 15
punktów procentowych.

XIV. Zakres terytorialny:

Program obejmuje swoim dzia³aniem teren gminy
Lwówek.

Poz. 2481
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*  Rozstrzygniêcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Poznaniu � uchwa³¹ Nr 519/2004 z dnia 8
czerwca 2004 r. orzekaj¹ce niewa¿no�æ w czê�ci uchwa³y Nr
XVII/111/2004 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie zwolnieñ z podatku od nieruchomo�ci
z tytu³u utworzenia nowych inwestycji, i tak:

- w §3 uchwa³y wyra¿enie o tre�ci �o którym mowa
w programie�

- w za³¹czniku Nr 1do uchwa³y: dzia³ V pkt 7, w dziale V pkt
10 w zdaniu pierwszym wyra¿enie o tre�ci �organowi
udzielaj¹cemu zwolnienia� oraz zdanie drugie, w dziale XII
wyra¿enie o tre�ci �jako organ stanowi¹cy oraz Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek jako organ podatkowy�

- w za³¹czniku Nr 2 do uchwa³y: pkt 1, w pkt 5 wyra¿enie
o tre�ci: �dzieñ z³o¿enia wniosku o�.

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 w zwi¹zku z art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z pó�niejszymi
zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 - ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Miejska w Grodzisku Wlkp. uchwala co nastêpuje:

§1. Pozbawia siê ulicê Przecznica I po³o¿on¹ na dzia³ce
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dzia³ka nr 1448, zapi-

2482

UCHWA£A Nr XXII/138/2004 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WLKP.

z dnia 16 czerwca 2004r.

w sprawie pozbawienia drogi � ulicy Przecznica I w Grodzisku Wlkp. kategorii drogi gminnej

san¹ w ksiêdze wieczystej KW 29993, obrêb Grodzisk Wlkp.,
kategorii drogi gminnej.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Grodziska Wielkopolskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Marek Kinecki

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 zm.), w zwi¹zku z art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.594 ze
zm.) Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala co
nastêpuje:

§1. Nadaje siê O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Grodzi-
sku Wielkopolskim statut, który stanowi za³¹cznik do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Grodziska Wielkopolskiego i Dyrektorowi O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Grodzisku Wielkopolskim.

2483

UCHWA£A Nr XXII/139/2004 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

z dnia 16 czerwca 2004 r.

sprawie nadania statutu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Grodzisku Wielkopolskim

§3. Traci moc uchwa³a Nr XI/82/96 Rady Miasta i Gminy
w Grodzisku Wlkp. z dnia 25 kwietnia 1996 r w sprawie
nadania Statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Grodzisku
Wielkopolskim.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Marek Kinecki

Poz. 2481, 2482, 2483
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§1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Grodzisku Wielkopol-
skim, zwany dalej �O�rodkiem�, dzia³a na podstawie:

1) uchwa³y Rady Narodowej Miasta i Gminy Grodzisk Wlkp.
Nr XI/55/90 z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie powo³ania
O�rodka Pomocy Spo³ecznej na terenie miasta i gminy
Grodzisk Wlkp.,

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

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

4) innych przepisów szczegó³owych dotycz¹cych jednostek
organizacyjnych pomocy spo³ecznej i samorz¹dowych
jednostek bud¿etowych,

5) niniejszego Statutu.

§2. O�rodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹, utwo-
rzon¹ w celu realizacji zadañ z zakresu pomocy spo³ecznej
w³asnych i zleconych gminie. O�rodek ma na celu umo¿liwie-
nie osobom i rodzinom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji
¿yciowych, których nie s¹ w stanie pokonaæ, wykorzystuj¹c
w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwo�ci, a tak¿e wspieranie
tych osób i rodzin w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspokojenia
niezbêdnych potrzeb i umo¿liwienie ¿ycia w warunkach odpo-
wiadaj¹cych godno�ci cz³owieka.

§3. 1. Obszarem dzia³ania O�rodka Pomocy Spo³ecznej
jest gmina Grodzisk Wielkopolski.

2. Siedzib¹ O�rodka jest miasto Grodzisk Wielkopolski.

§4. O�rodek jest prowadzony w formie jednostki bud¿e-
towej i finansowany z:

1) bud¿etu gminy Grodzisk Wielkopolski na realizacjê zadañ
w³asnych,

2) dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
zleconych.

§5. 1. O�rodek wykonuje funkcje diagnostyczne, plani-
styczne, decyzyjne i realizacyjne.

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

1) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy Spo³ecznej,

2) tworzenie warunków organizacyjnych do funkcjonowania
pomocy spo³ecznej, w tym niezbêdnej infrastruktury so-
cjalnej,

3) przyznawanie, zgodnie z uprawnieniami do za³atwiania
indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
i wyp³acanie �wiadczeñ wynikaj¹cych z ustawy o pomocy
spo³ecznej i innych przewidzianych przepisami prawa,

4) pobudzanie spo³ecznej aktywno�ci i inspirowanie dzia³añ
samopomocowych w zaspakajaniu niezbêdnych potrzeb
¿yciowych osób, rodzin, grup i �rodowisk spo³ecznych,

5) prowadzenie pracy socjalnej ze szczególnym uwzglêdnie-
niem doradztwa, prewencji, w tym dzia³añ wspieraj¹cych,
korekcyjnych i kompensacyjnych,

6) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych,

7) podejmowanie dzia³añ na rzecz osób niepe³nosprawnych,

8) realizowanie innych zadañ na³o¿onych na gminê przez
ustawy lub wynikaj¹cych z decyzji organów gminy.

§6. O�rodkiem kieruje Dyrektor przy pomocy zastêpcy,
g³ównego ksiêgowego oraz kierowników komórek organiza-
cyjnych.

§7. 1. W sk³ad wchodz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyj-
ne:

1) Sekcja Metodyczna,

2) Sekcja �wiadczeñ Pomocy Spo³ecznej,

3) Sekcja �wiadczeñ Rodzinnych,

4) Sekcja Ekonomiczno-Organizacyjna.

2. O�rodkowi podlegaj¹ inne placówki pomocy spo³ecz-
nej o zasiêgu lokalnym.

§8. Zadania i organizacjê wewnêtrzn¹ O�rodka reguluje
regulamin organizacyjny ustalony zarz¹dzeniem Dyrektora
O�rodka.

§9. W zakresie realizacji zadañ okre�lonych w niniejszym
Statucie O�rodek wspó³dzia³a na zasadzie partnerstwa
w szczególno�ci z organizacjami spo³ecznymi i pozarz¹dowy-
mi, Ko�cio³em Katolickim, innymi ko�cio³ami, zwi¹zkami wy-
znaniowymi oraz innymi specjalistami.

§10. Zmiany Statutu nastêpuj¹ w trybie i na zasadach
przewidzianych dla jego uchwalenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Marek Kinecki

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXII/139/04

Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim
z dnia 16 czerwca 2004 r.

STATUT O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM
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Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 i art. 40 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr
142, poz. 1591 ze zmianami Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220.
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214 poz. 1806 oraz
z 2003 r. Nr 80, poz. 717), oraz art. 20, ust. 1 i art. 29 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717), w zwi¹zku z uchwa³¹
Rady Gminy Grodziec Nr VII/45/03 z dnia 23.07.2003 r.
w sprawie �przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego� Rada Gminy Grodziec
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego terenu po³o¿onego w Grod�cu. (dzia³ki nr 2510/3,
2510/5, 2510/6, 2510/48).

1. Przedmiotem planu jest ustalenie dla terenu okre�lonego
w §6 niniejszej uchwa³y przeznaczenia na us³ugi o�wiaty
UO.

2. Teren objêty planem przedstawiono na rysunku planu pt.:

�Grodziec - miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego skala 1:1000� stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do niniej-
szej uchwa³y.

3. Rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do uchwa³y, jest
integralna czê�ci¹ planu.

§2. Nastêpuj¹ce oznaczenia liniowe na rysunku planu, s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu linia rozgraniczaj¹ca tere-
ny o ró¿nym sposobie u¿ytkowania �ci�le okre�lona, nieprze-
kraczalna linia zabudowy.

§3. Zakres ustaleñ planu dotyczy przeznaczenia, sposobu
u¿ytkowania i zasad zagospodarowania terenów.

§4. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y:

1) jest mowa o planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia
planu, o którym mowa w §1 uchwa³y, o ile z tre�ci przepisu
nie wynika inaczej,

2) jest mowa o uchwale - nale¿y przez to rozumieæ rysunek
planu, stanowi¹cy za³¹cznik do mniejszej uchwa³y,

3) jest mowa o rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ
rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik do niniejszej uchwa-
³y,

4) jest mowa o przeznaczeniu terenu - nale¿y przez to rozu-
mieæ przeznaczenie podstawowe, które powinno domino-
waæ na danym terenie.

§5. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia ogólne dla tere-
nów objêtych planem:
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UCHWA£A Nr XV/80/04 RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Grod�cu

1. Na terenie przeznaczonym na cele budowlane projektuje
siê zaopatrzenie w wodê z wiejskiej sieci wodoci¹gowej.

2. Na terenie przeznaczonym na cele budowlane projektuje
siê zaopatrzenie w energiê z istniej¹cego przy³¹cza ener-
getycznego.

3. Na terenie przeznaczonym na cele budowlane a pozbawio-
nym zbiorczych urz¹dzeñ do odprowadzania i oczyszcza-
nia �cieków, dopuszcza siê czasowo, do czasu budowy
zbiorczej kanalizacji sanitarnej, indywidualne urz¹dzenie
do gromadzenia �cieków sanitarnych z zapewnieniem ich
wywozu i oczyszczania, stosownie do odrêbnych przepi-
sów.

4. Ochrona wód musi byæ realizowana przez maksymalne
ograniczenie zrzutów zanieczyszczeñ (szczególnie biogen-
nych, organicznych i toksycznych) do gruntu i wód po-
wierzchniowych. Rozwi¹zania przestrzenne w zakresie
gospodarki �ciekowej powinny uwzglêdniaæ:

- budowê zbiorczej kanalizacji sanitarnej i deszczowej
eliminuj¹cej w maksymalny sposób indywidualne
sposoby utylizacji �cieków sanitarnych i deszczowych,

- objêcie terenu zbiorcz¹ kanalizacj¹ sanitarn¹ i desz-
czow¹ z odprowadzeniem �cieków do oczyszczalni,

- kompleksowe rozwi¹zanie odprowadzenia �cieków opa-
dowych z ci¹gów komunikacyjnych, placów i parkin-
gów oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.

§6. Uchwala siê nastêpuj¹ce ustalenia szczegó³owe dla
terenu objêtego planem. UO - (dzia³ki nr 2510/3, 2510/5. 2510/
6, 2510/48). Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem UO obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:

a) zabudowa dzia³ki obiektami budowlanymi realizowa-
nymi w zakresie planowanego przeznaczenia terenu
odbywaæ siê musi z uwzglêdnieniem zasad projekto-
wania obiektów o�wiaty, kultury lub sportu oraz
warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

b) zakaz budowy wolnostoj¹cych budynków gospodar-
czych,

c) wokó³ ogrodzenia dzia³ki nale¿y zastosowaæ pas zieleni
izolacyjnej,

d) na terenie dopuszcza siê usytuowanie placu parkingo-
wego.
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2. Parametry zabudowy:

a) intensywno�æ zabudowy terenu - 15% powierzchni
dzia³ki,

b) gabaryty i charakter nowych obiektów musz¹ stanowiæ
kontynuacje formy architektonicznej i charakteru zabu-
dowy w odniesieniu do obiektów ju¿ zrealizowanych,

c) wysoko�æ obiektów budowlanych 1-3 kondygnacji,

d) dachy p³askie o nachyleniu do 10%.

3. Ustalenia dotycz¹ce zasad ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków:

Teren objêty opracowaniem s¹siaduje ze stref¹ ochrony
konserwatorskiej ko�cio³a i cmentarza parafialnego rzym-
skokatolickiego. Dokonane w okresie wcze�niejszym znacz-
ne przekszta³cenie terenu uniemo¿liwia ochronê ekspozy-
cji zespo³u zabytkowego.

4. Ustalenia dotycz¹ce zasad scalania i podzia³u nierucho-
mo�ci:

Obowi¹zuje zakaz podzia³u terenu.

5. Ustalenia dotycz¹ce zasad modernizacji, rozbudowy
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicz-
nej:

W zakresie komunikacji:

- dostêpno�æ do drogi wojewódzkiej pozostaje na do-
tychczasowych zasadach,

- niezbêdna ilo�æ miejsc parkingowych jest zapewniona
na terenie us³ug o�wiaty i przyleg³ym terenie stano-
wi¹cym w³asno�æ gminy. W zakresie infrastruktury
technicznej,

- obj¹æ teren zbiorcz¹ kanalizacj¹ sanitarn¹ i deszczow¹
z odprowadzeniem �cieków do oczyszczalni,

- kompleksowe rozwi¹zanie odprowadzenia �cieków opa-
dowych z ci¹gów komunikacyjnych, placów i parkin-
gów oraz oczyszczanie ich zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.

6. Ustalenia dotycz¹ce sposobów i terminów tymczasowego
u¿ytkowania:

Ustala siê tymczasowo dotychczasowy sposób u¿ytkowa-
nia terenu oznaczonego na rysunku planu, stanowi¹cego
tereny rekreacyjne i sportowe szko³y, do czasu opracowa-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go parku podworskiego.

§7. Ustala siê warto�æ stawki procentowej z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem planu,
w wysoko�ci 0 %. Teren stanowi w³asno�æ Gminy.

§8. Niniejszy plan jest spójny z ustaleniami �Studium
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Grodziec�, zatwierdzonym Uchwa³¹ Nr XIV/71/96
Rady Gminy Grodziec, z dnia 09.03.1996 r.

§9. Przeznacza siê na cele nierolnicze grunty rolne znaj-
duj¹ce siê w granicach objêtych planem.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego oraz na stronie internetowej Gminy Grodziec.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Grodziec
(�) Piotr Klimkiewicz
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Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 pa�dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze�wo�ci i przeciwdzia³aniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz.
1372 z 2003 r. Nr 80 poz. 719, Nr 122 poz. 1143 z 2004 r. Nr
29 poz. 257), Rada Miasta Poznania uchwala, co nastêpuje

§1. Zmienia siê uchwa³ê Nr XXI/142/IV/2003 RMP z dnia
10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie
miasta Poznania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów
alkoholowych oraz liczby punktów sprzeda¿y napojów zawie-
raj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przezna-
czonych do spo¿ycia poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miej-
scu sprzeda¿y w ten sposób, ¿e:

1. §3 ust 1 lit �f otrzymuje brzmienie:

�f) dworców kolejowych i autobusowych�,
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UCHWA£A Nr XLVII/508/IV/2004 RADY MIASTA POZNANIA

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Poznania Nr XXI/142/IV/2003 z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie zasad
usytuowania na terenie miasta Poznania miejsc sprzeda¿y i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów

sprzeda¿y napojów zawieraj¹cych powy¿ej 4,5% alkoholu (z wyj¹tkiem piwa), przeznaczonych do spo¿ycia
poza miejscem sprzeda¿y, jak i w miejscu sprzeda¿y

2. §3 ust 2 otrzymuje brzmienie:

�Odleg³o�æ 100 m wymienion¹ w ust 1 mierzy siê wed³ug
najkrótszej mo¿liwej, powszechnie dostêpnej drogi doj-
�cia od progu najbli¿szego wej�cia lokalu, co do którego
przedsiêbiorca ubiega siê o zezwolenia na sprzeda¿ napo-
jów alkoholowych, do najbli¿szego wej�cia do obiektu
chronionego, o których mowa w ust 1�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Poznania.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Poznania

(�) Przemys³aw Alexandrowicz

Na podstawie art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z pó�niej-
szymi zmianami), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 pa�dziernika
2002 r. o podatku le�nym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 z pó�niej-
szymi zmianami), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (z 2002 r. Dz.U. Nr
9, poz. 84 z pó�niejszymi zmianami) Rada Gminy Wapno,
uchwala co nastêpuje:

§1. Zarz¹dza siê pobór podatku rolnego, le�nego i od
nieruchomo�ci od osób fizycznych w drodze inkasa.

§2. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów so³ectw Gminy
Wapno.
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UCHWA£A Nr XV/87/04 RADY GMINY WAPNO

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów i okre�lenia wysoko�ci wynagrodzenia za inkaso
podatku rolnego, podatku le�nego i podatku od nieruchomo�ci od osób fizycznych

§3. 1. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso w formie pro-
centowej prowizji naliczanej od osobi�cie zebranej przez
so³tysa czy inkasenta nale¿no�ci.

2. Okre�la siê stawki procentowe wynagrodzenia dla
poszczególnych so³tysów w nastêpuj¹cych wysoko�ciach:

1) we wsi Aleksandrowo 2,9%,

2) we wsi Graboszewo 2,9%,

3) we wsi Komasin 4,6%,

4) we wsi Podolin 3,2%,

5) we wsi Rusiec 3,2%,
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6) we wsi Srebrna Góra 3,2%,

7) we wsi Sto³ê¿yn 3,2%,

8) we wsi Wapno 3,2%,

9) we wsi Wapno-Po³udnie 2,9%.

§4. Traci moc uchwa³a Nr XXVIII/158/01 Rady Gminy
Wapno z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia
wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego i podatku od
nieruchomo�ci.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Wapno.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr Zygmunt Kubasik

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558,
Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz.U. Nr 153, poz. 1271, Dz.U.
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Dz.U. Nr 162, poz. 1568) oraz art. 110
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (tj. Dz.U.
Nr 64, poz. 593) Rada Gminy w Brudzewie uchwala co
nastêpuje:

§1. Uchwala siê statut Gminnego O�rodkowi Pomocy
Spo³ecznej w Brudzewie w brzmieniu okre�lonym w za³¹cz-
niku do niniejszej uchwa³y.
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UCHWA£A Nr XX/97/04 RADY GMINY BRUDZEW

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Brudzewie

§2. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy w Brudzewie Nr
VII/33/91 z dnia 1 marca 1991 r. w sprawie zatwierdzenia
statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Brudzewie.

§3. Uchwa³a wchodzi po up³ywie 14 dni od dnia og³osze-
nia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Kazimierz Wdowiñski

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XX/97/04

Rady Gminy Brudzew
z dnia 29.06.2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W BRUDZEWIE

I. Postanowienia ogólne.

§1. 1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Brudzewie
jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Brudzew powo³an¹ do
realizacji zadañ pomocy spo³ecznej.

§2. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Brudzewie
zwany dalej �O�rodkiem� dzia³a w szczególno�ci na podsta-
wie:

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

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

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych.

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

5. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postêpowania
Administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 ze
zm.).
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§3. 1. Siedziba O�rodka mie�ci siê w budynku Urzêdu
Gminy w Brudzewie, ul. Turkowska 29.

2. Obszar dzia³ania O�rodka obejmuje teren Gminy Bru-
dzew.

3. O�rodek jest pracodawc¹ dla zatrudnionych w nim
pracowników.

4. O�rodek jest czynny w poniedzia³ki od godz. 800 do
1600, w pozosta³ych dniach roboczych od 730 do 1530.

5. Decyzje w sprawach �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej
i �wiadczeñ rodzinnych wydawane s¹ na podstawie pisemne-
go upowa¿nienia Wójta Gminy.

II. Cele i zadania o�rodka.

§4. 1. Dzia³ania O�rodka maj¹ na celu umo¿liwienie oso-
bom i rodzinom przezwyciê¿enia trudnych sytuacji ¿ycio-
wych, których sami nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c
w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿liwo�ci. Pomoc spo³eczna
wspiera osoby i rodziny w wysi³kach zmierzaj¹cych do zaspo-
kojenia niezbêdnych potrzeb i umo¿liwia im ¿ycie w warun-
kach odpowiadaj¹cych godno�ci cz³owieka oraz ich integracjê
ze �rodowiskiem.

2. O�rodek jest realizatorem zadañ pomocy spo³ecznej
w gminie i �wiadczeñ rodzinnych.

§5. Do podstawowych zadañ o�rodka nale¿y w szczegól-
no�ci:

1) przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ przewidzianych
ustaw¹ o pomocy spo³ecznej, a mianowicie:

a) �wiadczeñ pieniê¿nych w formie:

- zasi³ku sta³ego,

- zasi³ku okresowego,

- zasi³ku celowego i specjalnego zasi³ku celowego,

- zasi³ku i po¿yczki na ekonomiczne usamodzielnie-
nie,

- pomocy dla rodzin zastêpczych,

- innej, okre�lonej ustaw¹ o pomocy spo³ecznej,

b) �wiadczeñ niepieniê¿nych w formie:

- pracy socjalnej,

- biletu kredytowanego,

- sk³adki na ubezpieczenie zdrowotne,

- sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne,

- pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne usamo-
dzielnienie,

- sprawienia pogrzebu,

- schronienia

- posi³ku,

- niezbêdnego ubrania,

- us³ugi opiekuñczej w miejscu zamieszkania,

- kierowania do Domów Pomocy Spo³ecznej,

2) praca socjalna, �wiadczona na rzecz poprawy funkcjono-
wania osób i rodzin w ich �rodowisku spo³ecznym,

3) analiza i ocena zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia spo³eczne,

4) prowadzenie i rozwój niezbêdnej infrastruktury socjalnej,

5) realizacja nowych form i programów pomocy i samopo-
mocy spo³ecznej,

6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb spo-
³ecznych � dzia³ania na rzecz osób niepe³nosprawnych,

7) realizacja zadañ z zakresu �wiadczeñ rodzinnych.

§6. O�rodek realizuje swoje zadania wspó³pracuj¹c
w szczególno�ci z: Wielkopolskim Urzêdem Wojewódzkim
w Poznaniu, Regionalnym O�rodkiem Polityki Spo³ecznej
w Poznaniu, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, Powia-
towym Urzêdem Pracy w Turku, organizacjami pozarz¹dowy-
mi, szko³ami, ko�cio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi i s³u¿b¹
zdrowia.

§7. O�rodek mo¿e wytaczaæ na rzecz obywateli powódz-
twa o roszczenia alimentacyjne. Do O�rodka w postêpowaniu
przed s¹dem stosuje siê odpowiednio przepisy o udziale
prokuratora w postêpowaniu cywilnym.

III. Struktura O�rodka.

§8. 1. Prac¹ O�rodka kieruje kierownik, który reprezentuje
go na zewn¹trz i odpowiada za organizacjê zadañ.

2. Kierownika zatrudnia oraz ustala jego wynagrodzenie
Wójt Gminy.

3. W swych dzia³aniach kierownik O�rodka dzia³a w opar-
ciu o obowi¹zuj¹ce przepisy oraz kieruje siê dobrem objêtych
pomoc¹ osób.

§9. 1. W sk³ad O�rodka wchodz¹ nastêpuj¹ce stanowiska
pracy:

- kierownik,

- ksiêgowy,

- pracownik socjalny,

- wieloosobowe stanowisko ds. realizacji �wiadczeñ rodzin-
nych,

- inne w zale¿no�ci od potrzeb O�rodka.

2. Obowi¹zki poszczególnych stanowisk reguluj¹ zakresy
czynno�ci opracowane przez kierownika.

3. Pracownicy w wykonywaniu swoich obowi¹zków
i zadañ O�rodka dzia³aj¹ na podstawie i w granicach prawa
i obowi¹zani s¹ do �cis³ego jego przestrzegania.

V. Zasady finansowania O�rodka.

§10. O�rodek finansowany jest z dotacji celowych bud¿e-
tu pañstwa i �rodków w³asnych gminy.
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§11. O�rodek prowadzi gospodarkê finansow¹ na zasa-
dach okre�lonych dla jednostki bud¿etowej zgodnie z ustaw¹
o finansach publicznych i ustaw¹ o rachunkowo�ci.

VI.Postanowienia koñcowe.

§12. Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane
w trybie okre�lonym dla jego uchwalenia.

§13. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statu-
cie maj¹ zastosowanie powszechnie obowi¹zuj¹ce przepisy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Kazimierz Wdowiñski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 Ustawy
z dnia 8.03.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.
nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia
21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz.
838 z pó�n. zm.) Rada Gminy Osiek Ma³y uchwala co nastê-
puje:

§1. Ustala siê stawki op³at dziennych za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego dla dróg gminnych na cele nie zwi¹zane z bu-
dow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg
w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1) prowadzenie robót w pasie drogowym:

- za zajêcie 1 m2 chodnika - 0,60 z³.,

- za zajêcie 1m2 pobocza, pasa zieleni - 0,50 z³.,

- za zajêcie 1 m2 do 20% szeroko�ci jezdni - 0,50 z³.,

- za zajêcie 1 m2 pow. 20% do 50% szeroko�ci jezdni -
2,50 z³.,

- za zajêcie 1 m2 pow. 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
- 3,00 z³.,

2) umieszczenie w pasie drogowym reklamy:

- op³ata za zajêcie 1 m2 powierzchni reklamy - 1,20 z³.,

3) umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych
i us³ugowych:
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UCHWA£A Nr 104/2004 RADY GMINY OSIEK MA£Y

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³at za zajêcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie Gminy Osiek Ma³y

- op³ata za zajêcie 1 m2 powierzchni obiektu - 0,20 z³.

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

§3. Ustala siê stawki op³at rocznych za umieszczenie
w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej nie-
zwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego:

1) op³ata za zajêcie 1 m2 rzutu poziomego umieszczonego
urz¹dzenia wodoci¹gowego i kanalizacyjnego 10,00 z³.,

2) op³ata za zajêcie 1 m2 rzutu poziomego umieszczanych
pozosta³ych urz¹dzeñ 20,00 z³.

§4. Stawki op³at ustalone w §3 stosuje siê z uwzglêdnie-
niem nastêpuj¹cej zasady:

1. W przypadku zajêcia pasa drogowego przez niepe³ny rok
stawki op³at nale¿y przyjmowaæ jako pe³ny rok.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
(�) Ireneusz Wi�niewski

Poz. 2487, 2488
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71, poz. 838 ze zm.) Rada Gminy Babiak uchwala,
co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego dla
dróg gminnych w gminie Babiak na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹
dróg w nastêpuj¹cej wysoko�ci:

1. Prowadzenie robót w pasie drogowym:

- za zajêcie 1m2 chodnika - 0,50 z³. za dobê,

- za zajêcie 1m2 pobocza, pasa zieleni - 0,30 z³. za dobê,

- za zajêcie 1m2 jezdni do 20% szeroko�ci - 0,50 z³. za
dobê,

- za zajêcie 1m2 jezdni powy¿ej 20% do 50% jej szero-
ko�ci - 2 z³. za dobê,

- za zajêcie 1 m2 jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego
zajêcia jezdni � 4 z³. za dobê.
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UCHWA£A Nr XXIV/131/04 RADY GMINY BABIAK

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych na terenie Gminy Babiak

2. Umieszczenie w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego w stawce rocznej
za 1 m2 rzutu poziomego urz¹dzenia:

- na obszarze niezabudowanym - 5 z³.,

- na obszarze zabudowanym � 10 z³.,

- na obiekcie mostowym � 16 z³.

3. Umieszczenie w pasie drogowym reklamy:

- za zajêcie 1 m2 powierzchni reklamy � 1 z³. za dobê.

4. Umieszczenie w pasie drogowym obiektów handlowych
i us³ugowych:

- za zajêcie 1 m2 powierzchni obiektu � 0,10 z³. za dobê.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zmianami) Rada Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê statut Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo-
³ecznej w Babiaku. Statut stanowi za³¹cznik do niniejszej
Uchwa³y.

§2. Z chwil¹ wej�cia w ¿ycie niniejszej Uchwa³y traci moc
Uchwa³a nr XLV/284/02 Rady Gminy Babiak z dnia 30 wrze-
�nia 2002 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu O�rodkowi
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UCHWA£A Nr XXIV/133/04 RADY GMINY BABIAK

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania statutu Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Babiaku

Pomocy Spo³ecznej w Babiaku oraz Uchwa³a nr XVIII/104/03
Rady Gminy Babiak z dnia 12 grudnia 2003 r. zmieniaj¹ca
Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Babiaku.

§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski

Poz. 2489, 2490
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXIV/133/04

Rady Gminy Babiak
z dnia 30 czerwca 2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W BABIAKU

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babiaku zwa-
ny dalej �O�rodkiem� dzia³a w szczególno�ci na podstawie:

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

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

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz.U. Nr 98 z 2000 r. poz. 1071 ze zm.)
oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,

- ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zm.) oraz wydanych
na jej podstawie aktach wykonawczych,

- ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹-
dowych (Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1593 ze zm.) oraz
wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych,

- innych przepisów dotycz¹cych gminnych jednostek orga-
nizacyjnych,

- statutu.

§2. 1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Babiaku
realizuje:

- zadania w³asne Gminy z zakresu pomocy spo³ecznej,

- zadania zlecone Gminie z zakresu pomocy spo³ecznej,

- �wiadczenia rodzinne,

- programy z zakresu pomocy spo³ecznej.

2. W zakresie postêpowania administracyjnego, prowa-
dzonego w zwi¹zku z realizowanymi zadaniami z zakresu
pomocy spo³ecznej, Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Babiaku dzia³a jako organ I instancji.

3. Decyzje w sprawach �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej
oraz �wiadczeñ rodzinnych wydaje Kierownik Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej na podstawie pisemnego upo-
wa¿nienia Wójta Gminy.

§3. 1. Siedzib¹ O�rodka jest Babiak ul. Poznañska 24,
a obszarem dzia³ania � teren Gminy Babiak.

2. Gminnym O�rodkiem Pomocy Spo³ecznej kieruje
i reprezentuje na zewn¹trz Kierownik, zatrudniany i zwalniany
ka¿dorazowo przez Wójta Gminy. Kierownik O�rodka:

- ustala potrzeby Gminy w zakresie pomocy spo³ecznej,

- ustala plany i realizuje politykê kadrow¹ O�rodka,

- zarz¹dza mieniem i reprezentuje O�rodek na zewn¹trz,

- sprawuje nadzór nad przyznaniem �wiadczeñ pomocy
spo³ecznej, rodzinnych i prac¹ pracowników O�rodka.

3. Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej co-
rocznie sk³ada Radzie Gminy sprawozdanie z dzia³alno�ci
O�rodka oraz przedstawia zakres istniej¹cych potrzeb.

4. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej jest pracodawc¹
dla zatrudnionych w nim pracowników.

§4. 1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej zatrudnia:

- kierownika,

- ksiêgowego,

- pracowników socjalnych,

- pracowników �wiadcz¹cych us³ugi opiekuñcze.

2. Zadania z zakresu �wiadczeñ rodzinnych realizuje sta-
nowisko ds. �wiadczeñ rodzinnych.

3. Obowi¹zki poszczególnych pracowników reguluj¹ za-
kresy czynno�ci opracowane przez Kierownika Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§5. 1. Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
prowadzi i koordynuje na terenie Gminy wspó³pracê z jed-
nostkami publicznymi, ko�cio³ami, zwi¹zkami wyznaniowymi,
stowarzyszeniami, osobami prawnymi i fizycznymi itp.
w zwi¹zku z realizacj¹ zadañ z pomocy spo³ecznej.

2. Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej wsz-
czyna, w ramach obowi¹zuj¹cego stanu prawnego, postêpo-
wania przed s¹dami i innymi organami w sprawach osób
korzystaj¹cych ze �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej i �wiadczeñ
rodzinnych.

3. W swych dzia³aniach Kierownik O�rodka przestrzega
obowi¹zuj¹ce przepisy oraz kieruje siê dobrem objêtych nimi
osób.

§6. Zmiana Statutu dla swej wa¿no�ci wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewa¿no�ci.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski

Poz. 2490
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dnie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 41 pkt 2 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
ze zm.) Rada Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:

§1. Zasi³ki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem
zwrotu udziela siê osobom i rodzinom o dochodach przekra-
czaj¹cych wysoko�æ kryterium dochodowego okre�lonego
w ustawie o pomocy spo³ecznej.

§2. 1. Osoby i rodziny korzystaj¹ce z pomocy w formie
zasi³ków celowych i okresowych przyznawanych pod warun-
kiem zwrotu zobowi¹zane s¹ do zwrotu udzielonej pomocy
w zale¿no�ci od posiadanego dochodu lub dochodu na osobê
w rodzinie, zgodnie z tabel¹, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniej-
szej uchwa³y.

2. Kwota �wiadczenia podlegaj¹ca zwrotowi mo¿e zostaæ
podzielona na nie wiêcej ni¿ 12 miesiêcznych rat.

2491

UCHWA£A Nr XXIV/134/04 RADY GMINY BABIAK

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu zasi³ków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

3. Ilo�æ rat, termin uiszczenia kwot tytu³em zwrotu udzie-
lonej pomocy okre�la ka¿dorazowo w decyzji administracyj-
nej kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Babiaku uwzglêdniaj¹c sytuacjê osoby lub rodziny.

4. Kwoty, o których mowa w ust. 3 uiszcza siê do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca na konto Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Babiaku wskazane w decyzji administracyjnej
lub do kasy Urzêdu Gminy w Babiaku.

§3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski

Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XXIV/134/04

Rady Gminy Babiak
z dnia 30 czerwca 2004 r.
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dnie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 50 ust. 6,art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze
zm.) Rada Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Osobom samotnym, samotnie gospodaruj¹cym oraz
osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub
innych przyczyn wymagaj¹ pomocy innych osób, a s¹ jej
pozbawione, przys³uguje pomoc w formie us³ug opiekuñ-
czych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych.

2. Pierwszeñstwo przy przyznawaniu us³ug opiekuñczych
lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych maj¹ osoby samot-
ne, osoby samotnie mieszkaj¹ce i nie posiadaj¹ce osób
zobowi¹zanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszy-
scy cz³onkowie wymagaj¹ pomocy z powodu niepe³nospraw-
no�ci wynikaj¹cej z wieku lub choroby.

§2. Us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze
obejmuj¹ pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb ¿ycio-
wych, opiekê higieniczn¹, zlecon¹ przez lekarza pielêgnacjê
oraz w miarê mo¿liwo�ci równie¿ zapewnienie kontaktów
z otoczeniem.

§3. 1. Przyznanie us³ug opiekuñczych i specjalistycznych
us³ug opiekuñczych nastêpuje na wniosek osoby zaintereso-
wanej, jej przedstawiciela ustawowego b¹d� innej osoby za
zgod¹ osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawo-
wego.

2. Pomoc w formie us³ug opiekuñczych i specjalistycz-
nych us³ug opiekuñczych mo¿e byæ równie¿ przyznana
z urzêdu.

§4. Wymiar i zakres przyznanych us³ug opiekuñczych
i specjalistycznych us³ug opiekuñczych uzale¿niony jest od
stanu zdrowia �wiadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz
sytuacji materialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pra-
cownika socjalnego w drodze wywiadu �rodowiskowego
(rodzinnego) oraz posiadanych �rodków finansowych w bu-
d¿ecie gminy na ten cel.

§5. Wymiar, zakres i okres �wiadczonych us³ug opiekuñ-
czych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych, miejsce ich
�wiadczenia, wysoko�æ odp³atno�ci ponoszonej przez �wiad-
czeniobiorcê okre�la ka¿dorazowo w decyzji administracyjnej
kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Babiaku.

§6. �wiadczenia w formie us³ug opiekuñczych i specjali-
stycznych us³ug opiekuñczych s¹ odp³atne. Cena za 1 godzinê
us³ugi ustalana jest corocznie zarz¹dzeniem kierownika Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Babiaku, z uwzglêdnie-
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UCHWA£A Nr XXIV/135/04 RADY GMINY BABIAK

z dnia 30 czerwca 2004 r.

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

niem wysoko�ci wydatków ponoszonych na ten cel przez
gminê w roku poprzednim.

§7. 1. Wysoko�æ odp³atno�ci za us³ugi uzale¿niona jest od
sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodziny ubiegaj¹-
cej siê o �wiadczenie.

2. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie �wiadcze-
niobiorcom, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego okre�lonego w usta-
wie o pomocy spo³ecznej.

§8. 1. Osoby, które nie spe³niaj¹ kryterium dochodowego
okre�lonego w §7 ust. 2 zwracaj¹ poniesione przez gminê
wydatki za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze w czê�ci lub w ca³o�ci, zgodnie z tabel¹, stanowi¹c¹
za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach mo¿na od-
st¹piæ od obowi¹zku ¿¹dania zwrotu nale¿no�ci za us³ugi
opiekuñcze w ca³o�ci lub czê�ci, zw³aszcza ze wzglêdu na:

1) korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów us³ug,

2) konieczno�æ ponoszenia op³at za pobyt cz³onka rodziny
w jednostce organizacyjnej pomocy spo³ecznej, placówce
leczniczej lub rehabilitacyjnej,

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

4) posiadania przez osobê korzystaj¹c¹ z us³ug znacznego
stopnia niepe³nosprawno�ci.

§9. Op³aty za us³ugi opiekuñcze wnosi siê do 15 dnia
ka¿dego miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu wykonania
us³ugi na konto Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Babiaku wskazane w decyzji administracyjnej lub do kasy
Urzêdu Gminy w Babiaku.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.

§11. Traci moc Uchwa³a nr XXVII/123/96 Rady Gminy
Babiak z dnia 28 listopada 1996 r. w sprawie realizacji us³ug
opiekuñczych na terenie Gminy Babiak.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski

Poz. 2492
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

Za³¹cznik
do Uchwa³y nr XXIV/135/04

Rady Gminy Babiak
z dnia 30 czerwca 2004 r.
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dnie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze. zm.) oraz art. 43 ust. 10, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593
ze zm.) Rada Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:

§1. Osobom i rodzinom nieusamodzielnionym ¿yciowo
mo¿e byæ przyznana pomoc na ekonomiczne usamodzielnie-
nie, w postaci jednorazowego zasi³ku celowego, zwanego
dalej �zasi³kiem� pod warunkiem posiadania �rodków finan-
sowych na ten cel przez Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej
w Babiaku.

§2. Pierwszeñstwo w uzyskaniu pomocy maj¹ osoby
i rodziny, których dochód na osobê nie przekracza kryterium
dochodowego okre�lonego w ustawie o pomocy spo³ecznej
oraz wystêpuj¹ takie przes³anki, jak w szczególno�ci:

a) niepe³nosprawno�æ,

b) wielodzietno�æ,

c) samotne wychowywanie dziecka,

d) bezrobocie.

§3. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasi³ek
mo¿e byæ przyznany osobom i rodzinom, których dochód jest
wy¿szy ni¿ kryterium dochodowe, okre�lone w ustawie
o pomocy spo³ecznej, pod warunkiem jego ca³kowitego zwrotu.
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UCHWA£A Nr XXIV/136/04 RADY GMINY BABIAK

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie okre�lenia wysoko�ci oraz szczegó³owych warunków i trybu
przyznawania i zwrotu zasi³ku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

2. Zwrot zasi³ku nastêpuje w nie wiêcej ni¿ 24 równych,
miesiêcznych ratach, poczynaj¹c od miesi¹ca nastêpuj¹cego
po miesi¹cu wyp³aty zasi³ku.

3. Na uzasadniony wniosek sp³aty rat mog¹ ulec zawie-
szeniu na okres nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy. Zawieszenie sp³at
rat pomocy mo¿e nast¹piæ tylko raz.

§4. Podstaw¹ przyznania zasi³ku jest:

a) wniosek osoby zainteresowanej wraz z okre�leniem celu
i sposobu wykorzystania zasi³ku,

b) plan ekonomiczno-gospodarczy,

c) wywiad �rodowiskowy oraz dokumentacja potwierdzaj¹ca
sytuacjê osobist¹, rodzinn¹, dochodow¹ i maj¹tkow¹.

§5. Zasi³ek przyznawany jest na podstawie decyzji admi-
nistracyjnej do wysoko�ci odpowiadaj¹cej 5-krotnemu mini-
malnemu wynagrodzeniu za pracê, obowi¹zuj¹cemu w dacie
wydania decyzji, publikowanemu na podstawie odrêbnych
przepisów.

§6. W przypadku wykorzystania zasi³ku w sposób nie-
zgodny z celem, b¹d� te¿ stwierdzenia jego marnotrawstwa,
zasi³ek podlega natychmiastowemu zwrotowi.

§7. Zasi³ek nie przys³uguje, je¿eli osoba ubiegaj¹ca siê
w ci¹gu 3 lat poprzedzaj¹cych dzieñ z³o¿enia wniosku:
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a) otrzyma³a ju¿ na ten cel pomoc z innego �ród³a,

b) uchyli³a siê lub uchyla siê od podjêcia odpowiedniej
pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy,

c) odmówi³a b¹d� odmawia udzia³u w przeszkoleniu zawo-
dowym.

§8. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.
1591 ze zm.) oraz art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.) Rada
Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku pod-
miotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

2. O sprawieniu pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu
przez gminê mo¿e równie¿ ubiegaæ siê osoba lub rodzina
bêd¹ca w niedostatku i nie maj¹ca mo¿liwo�ci ubiegania siê
o �wiadczenie na ten cel z innych tytu³ów.

3. Pogrzeb powinien byæ dokonany zgodnie z wyznaniem
zmar³ego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miej-
scowego ko�cio³a, oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbêdne czynno�ci
z tym zwi¹zane, a w szczególno�ci:

1) zakup trumny,

2) zakup niezbêdnego ubrania,

3) przechowanie zw³ok,

4) przygotowanie zw³ok do pochówku,

5) przewóz zw³ok,

6) obs³ugê przy pochówku,
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UCHWA£A Nr XXIV/137/04 RADY GMINY BABIAK

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminê Babiak

7) inne czynno�ci wynikaj¹ce z okoliczno�ci, zgodnie z wy-
znaniem zmar³ego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

§3. 1. Gmina zleca organizacjê pogrzebu wyspecjalizowa-
nym podmiotom po wcze�niejszym okre�leniu przez kierow-
nika Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Babiaku zakre-
su niezbêdnych czynno�ci oraz górnych granic kosztów z tym
zwi¹zanych.

2. Zapisy ust. 1 stosuje siê odpowiednio w przypadku
zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

§4. Kierownik Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
dokonuje zap³aty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

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

2) rachunku wystawionego przez firmê, której zosta³y zleco-
ne czynno�ci po uprzednim wykonaniu zlecenia.

§5. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Dariusz Wi�niewski
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz na
podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada
1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.
148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611) Rada
Gminy uchwa³a, co nastêpuje:

§1. Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicz-
nych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ otrzymy-
waæ z bud¿etu gminy dotacje na cele publiczne zwi¹zane
z realizacj¹ zadañ zwi¹zanych z zaspokajaniem zbiorowych
potrzeb mieszkañców gminy Gniezno.

§2. Zlecanie realizacji zadañ publicznych okre�lonych
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku
publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873) i udzie-
leniu dotacji nastêpuje na zasadach okre�lonych w tej usta-
wie.

§3. �rodki pieniê¿ne przeznaczone na dotacje na finanso-
wanie celów publicznych zwi¹zanych z realizacj¹ zadañ w³a-
snych gminy realizowanych przez podmioty nie zaliczone do
sektora finansów publicznych okre�lone s¹ na dany rok
w uchwale bud¿etowej a do czasu uchwalenia bud¿etu
w projekcie uchwa³y bud¿etowej.

§4. Dotacje nie bêd¹ udzielane:

1) na refundacjê kosztów poniesionych przez z³o¿eniem kom-
pletnego wniosku o dotacjê,

2) podmiotom, które nie rozliczy³y siê z gmin¹ z dotychcza-
sowych zobowi¹zañ lub wykorzysta³y dotacje niezgodnie
z przeznaczeniem - przez okres 2 lat od dnia wymagalno�ci
zobowi¹zania.

§5. Podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicz-
nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia Zysku, ubiegaj¹ce siê
o dotacje z bud¿etu gminy sk³adaj¹ pisemne wnioski do Wójta
Gminy Gniezno w terminie do 31 sierpnia poprzedzaj¹cego
rok bud¿etowy. W uzasadnionych przypadkach Wójt Gminy
Gniezno mo¿e zdecydowaæ o przyjêciu wniosku z³o¿onego po
tym terminie.

§6. Wniosek o przyznanie dotacji na realizacjê okre�lone-
go zadania publicznego powinien zawieraæ:

1) dok³adne oznaczenie podmiotu ubiegaj¹cego siê o przy-
znanie dotacji,

2) okre�lenie celu publicznego bêd¹cego przedmiotem dota-
cji,
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UCHWA£A Nr VIII/125/2004 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu gminy podmiotom nie zaliczonym
do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczenia

oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

3) wysoko�æ oczekiwanego dofinansowania,

4) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

5) uzasadnienie wniosku o przyznanie dotacji,

6) o�wiadczenie wnioskodawcy, ¿e jest uprawniony do ubie-
gania siê o przyznanie dotacji dla podmiotów nie zaliczo-
nych do sektora finansów publicznych nie dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku.

§7. Wójt przy rozpatrywaniu wniosku o przyznanie dotacji
na realizacjê zadania publicznego bierze pod uwagê w szcze-
gólno�ci:

1) spe³nienia warunków formalno - prawnych wniosku,

2) znaczenie zadania dla realizowanych przez gminê celów
publicznych,

3) kwotê oczekiwanej dotacji,

4) celowo�æ i efektywno�æ wykorzystania �rodków publicz-
nych,

5) ocenê mo¿liwo�ci rzetelnego wykonania zadania publicz-
nego przez podmiot wnioskuj¹cy,

6) analizê i ocenê wykonania poprzednich przedsiêwziêæ
danego podmiotu, zw³aszcza uzyskanych efektów, spe³-
nienia celów, rzetelno�ci i terminowo�ci ich realizacji oraz
rozliczenia otrzymanych na ten cel �rodków.

§8. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastêpuje na
podstawie pisemnej umowy, która zawiera w szczególno�ci:

1) oznaczenie stron umowy,

2) szczegó³owy opis zadania i termin jego wykonania,

3) okre�lenie czasu na jaki umowa zosta³a zawarta,

4) okre�lenie kwoty dotacji jak¹ gmina przeka¿e jednostce
wykonuj¹cej zadanie, sposób im i termin jej przekazywa-
nia,

5) tryb kontroli wykonania zadania,

6) sposób i terminy rozliczania udzielonej dotacji i zasady
zwrotu w przypadku wykorzystania niezgodnie z celem lub
zwrotu nie wykorzystanej czê�ci dotacji.

2. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmia-
stowym w wypadku nieterminowego lub nienale¿ytego jej
wykonania.

§9. Dotacja mo¿e byæ przekazywana jednorazowo lub
w kilku ratach w zale¿no�ci od specyfiki Wykonywanego
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zadania. Uruchomienie raty dotacji nastêpuje pod warunkiem
rozliczenia siê Podmiotu z raty poprzedniej.

§10. Podmiot dotowany zobowi¹zany jest do prowadze-
nia dokumentacji umo¿liwiaj¹cej przeprowadzenie kontroli
wykonania zadania pod wzglêdem rzeczowym i finansowym,
zgodnie z umow¹.

§11. Wójt Gminy Gniezno sprawuje kontrolê poprzez
osoby lub podmioty przez niego upowa¿nione i przyjmuje
rozliczenia umów, o których mowa w §8.

§12. Osoby i podmioty upowa¿nione do kontroli s¹ upraw-
nione do kontrolowania sposobu wykonania zadania, na które
zosta³a przyznana dotacja przez:

1) ¿¹danie z³o¿enia wyja�nieñ, dokumentów i sprawozdañ,

2) prowadzenie oglêdzin rzeczy albo sposobu wykonania
zadañ.

§13. 1. Ostatecznego rozliczenia przyznanej dotacji pod-
miot dotowany dokonuje w terminie 30 dni po up³ywie
przewidzianego w umowie terminu realizacji zadania i nie
pó�niej ni¿ do 25 stycznia nastêpnego roku.

2. Rozliczenie udzielonej dotacji powinno zawieraæ:

a) zestawienie faktur i rachunków dokumentuj¹cych wydatki
poniesione na realizacjê zadañ finansowanych z bud¿etu
gminy; zawieraj¹ce numery i daty faktur lub rachunków,
nazwy podmiotów je wystawiaj¹cych, rodzaj i kwoty wy-
datków,

b) kserokopie faktur lub rachunków drugostronnie opisa-
nych potwierdzonych za zgodno�æ z orygina³em i adno-
tacj¹ �Finansowane ze �rodków gminy Gniezno�.

§14. Dotacje przyznane i nie wykorzystane w danym roku
podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu gminy. Dotacje udzielone
z bud¿etu gminy i wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem
podlegaj¹ natychmiastowemu zwrotowi do bud¿etu gminy
wraz z odsetkami w wysoko�ci okre�lonej jak dla zaleg³o�ci
podatkowych liczonymi od dnia otrzymania �rodków.

§15. W celu zapewnienia jawno�ci postêpowania o udzie-
lenie dotacji i jej rozliczenia wykaz podmiotów, które ubiega³y
siê i otrzyma³y dotacje wraz z wysoko�ci¹ wnioskowanej
przyznanej i rozliczonej dotacji Wójta Gminy Gniezno podaje
do publicznej wiadomo�ci poprzez umieszczanie na stronie
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Gminy
oraz na tablicy og³oszeñ.

§16. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a nr 90/IX/99 Rady Gminy w Gnie�nie z dnia 29
pa�dziernika 1999 r. w sprawie okre�lenia trybu postêpowania
w sprawach o udzielenie dotacji dla podmiotów nie zalicza-
nych do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych
w celu osi¹gniêcia zysku.

§17. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

§18. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
publikacji w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopol-
skiego.

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

Na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r.
Nr 71, poz. 838 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych, których zarz¹dc¹ jest Wójt Gminy
Gniezno, na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remon-
tem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,
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UCHWA£A Nr XVIII/131/2004 RADY GMINY GNIEZNO

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia stawek op³aty za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych

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

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

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

Poz. 2495, 2496



— 12074 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 123

§2. 1. Za zajêcie 1m2 powierzchni dróg gminnych, o któ-
rych mowa w §1 pkt 1 i 4 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at
za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym z wyj¹tkiem
budowy sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej:

- chodnika, poboczy, placów 0,40 z³.,

- jezdni do 20% szeroko�ci 2,00 z³.,

- jezdni powy¿ej 20% szeroko�ci 4,00 z³.,

- jezdni powy¿ej 50% szeroko�ci do ca³kowitego jej
zajêcia 8,00 z³.,

2) w celu prowadzenia robót zwi¹zanych z budow¹ sieci
wodoci¹gowej i kanalizacyjnej  0,40 z³.,

3) w celu zajêcia pasa drogowego na prawach wy³¹czno�ci:

a) poprzez umieszczenie ogródka gastronomicznego
0,40 z³.,

b) poprzez umieszczenie stojaków, sto³ów punktów han-
dlowych i us³ugowych 1,00 z³.,

c) podorywanie pasa drogowego 0,20 z³.

2. Do elementów pasa drogowego oraz rodzaju pasa
drogowego nie wymienionego w pkt 1 ustala siê stawkê
op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia 1m2 pasa drogowego w wyso-
ko�ci 0,50 z³.

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

§3. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust.
2 ustala siê roczne stawki op³at za 1m2 powierzchni pasa
drogowego drogi gminnej zajêtego przez rzut poziomy umiesz-
czonego urz¹dzenia:

1) na terenie gminy 20,00 z³.,

2) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 160,00 z³.,

3) przy umieszczaniu sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej
stosuje siê stawki w wysoko�ci 10% okre�lonych w pkt 1
i 2.

§4. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 pkt
3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za 1m2 powierzchni,
zajêtej przez:

1) rzut poziomy obiektu budowlanego 0,20 z³.,

2) reklamê 0,60 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Gniezno.

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

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó�.
zm.) oraz art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 z pó�.
zm.) Rada Miejska uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³aty za zajêcie 1 m2 pasa drogo-
wego dróg gminnych w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym w celach niezwi¹-
zanych z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem
i ochron¹ dróg,

2) umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania dro-
gami lub potrzebami ruchu drogowego,
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UCHWA£A Nr XXI/104/2004 RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego na drogach gminnych

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

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

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego �
jezdni w celach, o których mowa w §1 ust. 1 i 4 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) przy zajêciu jezdni o nawierzchni twardej:

a) do 50% szeroko�ci jezdni 3.00 z³.,

b) powy¿ej 50% szeroko�ci jezdni 6.00 z³.,

2) przy zajêciu drogi o nawierzchni gruntowej:

a) do 50% szeroko�ci drogi 1.00 z³.,
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b) powy¿ej 50% szeroko�ci drogi 3.00 z³.

2. Za zajêcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego: pobo-
czy, chodnika, placów, zatok postojowych i autobusowych,
�cie¿ek rowerowych i ci¹gów pieszych ustala siê stawkê
op³aty za ka¿dy dzieñ zajêcia w wysoko�ci 1.00 z³.

3. Przez dzieñ zajêcia rozumie siê tak¿e zajêcie pasa
drogowego trwaj¹ce krócej ni¿ 24 godziny.

§3. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³aty rocznej za
zajêcie 1m2 powierzchni przez rzut poziomy urz¹dzeñ,
o których mowa w §1 ust. 2,

1) pasa drogowego dróg gminnych 50,00 z³.,

2) na obiekcie mostowym 100,00 z³.

2. Roczne stawki op³at okre�lone w ust. 1 obejmuj¹ pe³ny
rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogo-
wym lub na drogowym obiekcie in¿ynierskim.

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym lub na drogo-
wym obiekcie in¿ynierskim.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³aty za ka¿dy dzieñ
zajêcia 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych w celu,
o którym mowa w §1ust. 3 za ka¿dy dzieñ zajêcia:

1) za zajêcie 1m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut pozio-
my obiektu handlowego lub us³ugowego 1,00 z³.

2) za zajêcie 1 m2 pasa drogowego zajêtego przez rzut
poziomy innych obiektów ni¿ wymienione w ustêpie po-
przednim 1,00 z³.,

3) za zajêcie pasa drogowego reklam¹ za 1m2 powierzchni
reklamy 1,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Goli-
ny.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Miros³aw Durczyñski

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie terytorialnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�n. zm.) i art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2000 r. Nr 71, poz.838
z pó�n. zm.) Rada Gminy w Ostrowitem uchwala, co nastê-
puje:

§1. Ustala siê nastêpuj¹ce dzienne stawki op³aty za zajê-
cie 1m2 pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie
drogowym:

1) za zajmowanie jezdni o nawierzchni twardej, przy zwê¿e-
niu jezdni (poni¿ej 100% szeroko�ci jezdni) 4,00 z³.,

2) za zajmowanie jezdni o nawierzchni twardej przy zamkniê-
ciu jezdni (100% szeroko�ci jezdni) 8,00 z³.,

3) za zajmowanie innych elementów pasa drogowego (poza
jezdni¹) o nawierzchni twardej 3,00 z³.,

4) za zajmowanie pozosta³ych elementów pasa drogowego
2,00 z³.

2498

UCHWA£A Nr XXI/101/2004 RADY GMINY W OSTROWITEM

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty za zajêcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych, dla których
zarz¹dc¹ jest Gmina Ostrowite, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki i op³aty za zajê-
cie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie dro-
gowym urz¹dzeñ infrastruktury technicznej niezwi¹zanych
z potrzebami zarz¹dzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego.

1) na obiekcie mostowym 200,00 z³.,

2) poza obiektami mostowymi 20,00 z³.

§3. Ustala siê dzienn¹ stawkê op³aty za zajêcie 1m2 pasa
drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym reklam,
w wysoko�ci 2,00 z³. za 1m2 powierzchni reklamy.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrowite.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Ireneusz Majewski

Poz. 2497, 2498
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Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592, z pó�n. zm.) i art. 79 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593) Rada
Powiatu Obornickiego uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê warunki odst¹pienia od op³at czê�ciowego
lub ca³kowitego zwalniania rodziców z op³at za pobyt dziecka,
równie¿ po osi¹gniêciu pe³noletno�ci w rodzinie zastêpczej
stanowi¹ce za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2499

UCHWA£A Nr XXI/132/04 RADY POWIATU OBORNICKIEGO

z dnia 22 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia rodziców
z odp³atno�ci za pobyt dziecka, równie¿ po osi¹gniêciu pe³noletno�ci w rodzinie zastêpczej

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Obornickiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Andrzej Okpisz

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXI/132/2004
Rady Powiatu Obornickiego

z dnia 22 czerwca 2004 r.

WARUNKI ODST¥PIENIA OD ODP£ATNO�CI, CZÊ�CIOWEGO LUB CA£KOWITEGO ZWOLNIENIA
RODZICÓW Z OP£ATY ZA POBYT DZIECKA, W TYM RÓWNIE¯ PE£NOLETNIEGO W RODZINIE ZASTÊPCZEJ

§1. Ilekroæ w niniejszych zasadach jest mowa o:

1) staro�cie - oznacza to Starostê Powiatu Obornickiego,

2) dyrektorze - oznacza to Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Obornikach,

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

4) dochodzie rodziny - oznacza to dochód w rozumieniu art.
6 pkt 4 ustawy, o której mowa w pkt 3,

5) kryterium dochodowe - oznacza to kryterium osoby sa-
motnie gospodaruj¹cej i kryterium dochodowe na osobê
w rodzinie w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy, o której
mowa w pkt 3.

§2. Starosta lub dzia³aj¹cy z jego upowa¿nienia Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odstêpuje od usta-
lenia odp³atno�ci za pobyt dziecka w rodzinie zastêpczej,
równie¿ po osi¹gniêciu przez dziecko pe³noletno�ci, gdy do-
chód rodziny nie przekracza 150% kryterium dochodowego.

§3. Ca³kowite zwolnienie z odp³atno�ci nastêpuje, gdy
dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowe-
go, przy jednoczesnym wyst¹pieniu co najmniej jednej
z przyczyn:

- bezdomno�æ,

- bezrobocie,

- niepe³nosprawno�æ,

- d³ugotrwa³a lub ciê¿ka choroba w tym nie zdiagnozowane
zaburzenia psychiczne,

- przemoc w rodzinie,

- potrzeba ochrony macierzyñstwa,

- wielodzietno�æ (troje dzieci w rodzinie i powy¿ej),

- bezradno�æ w sprawach opiekuñczo - wychowawczych
i prowadzenia gospodarstwa domowego,

- udokumentowanego braku dochodowo�ci z gospodar-
stwa rolnego.

§4. Czê�ciowe zwolnienie z odp³atno�ci nastêpuje, gdy
dochód rodziny wynosi 150% - 200% kryterium dochodowe-
go, przy braku innych przyczyn zwalniaj¹cych wymienionych
w §3.

§5. Zwolnienie czê�ciowe ustala siê w nastêpuj¹cych
wysoko�ciach:

1) 90% kwoty odp³atno�ci, je¿eli dochód rodziny wynosi od
150 - 200% kryterium dochodowego,

2) 80% kwoty odp³atno�ci, je¿eli dochód rodziny wynosi od
201 - 250% kryterium dochodowego,

3) 60% kwoty odp³atno�ci, je¿eli dochód rodziny wynosi od
251 - 300% kryterium dochodowego,

Poz. 2499
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4) 40% kwoty odp³atno�ci, je¿eli dochód rodziny wynosi od
301 - 350% kryterium dochodowego,

5) 20% kwoty odp³atno�ci, je¿eli dochód rodziny wynosi od
351 - 400% kryterium dochodowego.

§6. Wysoko�æ odp³atno�ci nie mo¿e spowodowaæ, i¿
dochód rodziny bêdzie ni¿szy od dochodu okre�lonego w §1.

§7. Rodzice zobowi¹zani do ponoszenia odp³atno�ci
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, mog¹ byæ zwol-
nieni czê�ciowo lub ca³kowicie z odp³atno�ci na wniosek
w³asny, pracownika socjalnego lub z urzêdu.

§8. Rodzice, którzy p³ac¹ alimenty na dziecko nie ponosz¹
odp³atno�ci.

§9. Wydanie decyzji administracyjnej dotycz¹cej rodzaju
zwolnienia i jego okresu musi byæ poprzedzone wywiadem
�rodowiskowym.

§10. 1. Okres zwolnienia z czê�ciowej lub ca³kowitej od-
p³atno�ci nie powinien przekraczaæ jednego roku.

2. Wyj¹tkowo, gdy sytuacja ¿yciowa rodzica nie rokuje
poprawy - mo¿liwe jest zwolnienie z odp³atno�ci na sta³e.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�niejszymi zmianami), art. 9 ust.
1 pkt 3 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó�niej-
szymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr XXXIII/171/01 Rady Powiatu Krotoszyñ-
skiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu
sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz publicznych
szkó³ ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez
Powiat Krotoszyñski wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

2500

UCHWA£A Nr XIX/104/04 RADY POWIATU KROTOSZYÑSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2004 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr XXXIII/171/01 Rady Powiatu Krotoszyñskiego z dnia 21 grudnia 2001 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkó³ ponadgimnazjalnych oraz publicznych szkó³

ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyñski

1) za³¹cznik nr 1 do wy¿ej wymienionej uchwa³y otrzymuje
brzmienie, jak w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y,

2) za³¹cznik nr 2 do wy¿ej wymienionej uchwa³y otrzymuje
brzmienie, jak w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krotoszyñskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Szczotka

Poz. 2499, 2500
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIX/104/04

Rady Powiatu Krotoszyñskiego
z dnia 28 czerwca 2004 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE KROTOSZYÑSKIM OD 1 WRZE�NIA 2004 R.

1. Zasadnicze szko³y zawodowe o okresie nauczania nie
krótszym ni¿ 2 lata i nie d³u¿szym ni¿ 3 lata:

1) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 1 w Krotoszynie;
63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 81,

2) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ko�minie Wielko-
polskim, Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Ko�minie
Wielkopolskim; 63-720 Ko�min Wielkopolski, ul. Zam-
kowa 1,

3) Zasadnicza Szko³a Zawodowa w Kobylinie; 63-740
Kobylin, ul. Krotoszyñska 49,

4) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 2 dla Doros³ych
w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn, ul. Zdunowska 81.

2. Trzyletnie licea ogólnokszta³c¹ce:

1) I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Hugona Ko³³¹taja
w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn, ul. Ko³³¹taja 1.

2) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Krotoszynie; 63-700
Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11,

3) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola
Fryderyka Libelta w Krotoszynie, III Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn, Plac
Wolno�ci 5,

4) I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. Powstañców Wielko-
polskich w Ko�minie Wielkopolskim; 63-720 Ko�min
Wielkopolski, ul. Borecka 28,

5) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ko�minie Wielko-
polskim, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Ko�minie Wiel-
kopolskim; 63-720 Ko�min Wielkopolski, ul. Zamkowa
1.

3. Trzyletnie licea profilowane:

1) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
I Liceum Profilowane w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn,
ul. Mickiewicza 11,

2) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola
Fryderyka Libelta w Krotoszynie, II Liceum Profilowane
w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn, Plac Wolno�ci 5,

3) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ko�minie Wielko-
polskim, Liceum Profilowane w Ko�minie Wielkopol-
skim; 63-720 Ko�min Wielkopolski, ul. Zamkowa 1.

4. Czteroletnie technika:

1) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1w Krotoszynie,
Technikum nr 1 w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn,
ul. Mickiewicza 11,

2) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola
Fryderyka Libelta w Krotoszynie, Technikum nr 2
w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn, Plac Wolno�ci 5,

3) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
Technikum nr 3 w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn,
ul. Zdunowska 81.

4) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ko�minie Wielko-
polskim, Technikum w Ko�minie Wielkopolskim;
63-720 Ko�min Wielkopolski, ul. Zamkowa 1,

5) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Techni-
kum w Zdunach; 63-760 Zduny, ul. Strzelecka 10.

5. Trzyletnie technika uzupe³niaj¹ce:

1) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krotoszynie,
Technikum Uzupe³niaj¹ce nr 1 dla Doros³ych w Kroto-
szynie; 63-700 Krotoszyn, ul. Mickiewicza 11,

2) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola
Fryderyka Libelta Krotoszynie, Technikum Uzupe³nia-
j¹ce nr 2 dla Doros³ych w Krotoszynie; 63- 700 Kroto-
szyn, Plac Wolno�ci 5,

3) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie,
Technikum Uzupe³niaj¹ce nr 3 w Krotoszynie; 63-700
Krotoszyn, ul. Zdunowska 81,

4) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Zdunach, Techni-
kum Uzupe³niaj¹ce w Zdunach; 63-760 Zduny,
ul. Strzelecka 10,

5) Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych w Ko�minie Wielko-
polskim, Technikum Uzupe³niaj¹ce dla Doros³ych
w Ko�minie Wielkopolskim; 63-720 Ko�min Wielkopol-
ski, ul. Zamkowa 1.

Poz. 2500
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XIX/104/04

Rady Powiatu Krotoszyñskiego
z dnia 28 czerwca 2004 r.

PLAN SIECI PUBLICZNYCH SZKÓ£ PONADGIMNAZJALNYCH SPECJALNYCH
W POWIECIE KROTOSZYÑSKIM OD 1 WRZE�NIA 2004 R.

Zasadnicze szko³y zawodowe o okresie nauczania nie
krótszym ni¿ 2 lata i nie d³u¿szym ni¿ 3 lata:

1) Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Krotoszynie, Zasadnicza Szko³a Zawodowa nr 3 Specjal-
na w Krotoszynie; 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 49,

2) Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy w Konarze-
wie, Zasadnicza Szko³a Zawodowa Specjalna w Konarze-
wie; 63- 700 Krotoszyn, Konarzew 76.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�niejszymi zmianami), art. 9 ust.
1 pkt 1 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó�niej-
szymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr VI/25/99 Rady Powiatu Krotoszyñskie-
go z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych szkó³ podstawowych specjalnych prowadzonych
przez Powiat Krotoszyñski wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:

§1.otrzymuje brzmienie:

�§1.  Ustala siê plan sieci publicznych szkó³ podstawo-
wych specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyñ-
ski w nastêpuj¹cy sposób:

1. Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Krotoszynie, Szko³a Podstawowa nr 6 Specjalna

2501

UCHWA£A Nr XIX/122/04 RADY POWIATU KROTOSZYÑSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2004 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr VI/25/99 Rady Powiatu Krotoszyñskiego z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie
ustalenia planu sieci publicznych szkó³ podstawowych specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyñski

im. Mani Grzegorzewskiej w Krotoszynie; 63-700
Krotoszyn, ul. Ostrowska 49.

2. Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy w Kona-
rzewie, Szko³a Podstawowa Specjalna w Konarzewie;
63-700 Krotoszyn, Konarzew 76.

3. Specjalny O�rodek Szkolno- Wychowawczy im. Janu-
sza Korczaka w Borzêciczkach, Szko³a Podstawowa
nr 2 Specjalna w Borzêciczkach; 63-720 Ko�min Wiel-
kopolski, Borzêciczki 11�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krotoszyñskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Szczotka

Poz. 2500, 2501
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Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z pó�niejszymi zmianami), art. 9 ust.
1 pkt 2 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r.
o systemie o�wiaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67 poz. 329 z pó�niej-
szymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W Uchwale Nr VI/26/99 Rady Powiatu Krotoszyñskie-
go z dnia 15 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci
publicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez
Powiat Krotoszyñski wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

§1. Otrzymuje brzmienie:

�§1. Ustala siê plan sieci publicznych gimnazjów spe-
cjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyñski w na-
stêpuj¹cy sposób:

1. Zespó³ Szkó³ Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej
w Krotoszynie, Gimnazjum nr 6 Specjalne w Krotoszy-
nie; 63-700 Krotoszyn, ul. Ostrowska 49.

2502

UCHWA£A Nr XIX/126/04 RADY POWIATU KROTOSZYÑSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2004 r.

zmieniaj¹ca Uchwa³ê Nr VI/26/99 Rady Powiatu Krotoszyñskiego z dnia 15 marca 1999 r.
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez Powiat Krotoszyñski

2. Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy w Kona-
rzewie, Gimnazjum Specjalne w Konarzewie; 63-700
Krotoszyn, Konarzew 76.

3. Specjalny O�rodek Szkolno - Wychowawczy im. Janu-
sza Korczaka w Borzêciczkach, Gimnazjum Specjalne
w Borzêciczkach; 63-720 Ko�min Wielkopolski, Borzê-
ciczki 11.

4. M³odzie¿owy O�rodek Wychowawczy w Ko�minie
Wielkopolskim, Gimnazjum nr 2 Specjalne w Ko�minie
Wielkopolskim; 63-720 Ko�min Wielkopolski, ul. Klasz-
torna 39�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krotoszyñskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Szczotka

Na podstawie art. 12 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jedn. - Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z pó�niejszymi zmianami) oraz §95
Statutu Powiatu Krotoszyñskiego uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W Statucie Powiatu Krotoszyñskiego, stanowi¹cym
za³¹cznik do uchwa³y nr XXXIV/177/01 Rady Powiatu Kroto-
szyñskiego z dnia 31 grudnia 2001 r. w sprawie Statutu
Powiatu Krotoszyñskiego, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmia-
ny:

1. W §12 dodaje siê pkt 18 w brzmieniu:

�18. Podejmowanie uchwa³ w sprawie ustanowienia
i nadawania wyró¿nieñ honorowych przez radê powiatu
oraz trybu i zasad ich przyznawania�.

2503

UCHWA£A Nr XIX/131/04 RADY POWIATU KROTOSZYÑSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXXIV/177/01 w sprawie Statutu Powiatu Krotoszyñskiego

2. W §15 dodaje siê ust. 9 w brzmieniu:

�9. Na wniosek podmiotów wymienionych w ust. 4 lub
z w³asnej inicjatywy, przewodnicz¹cy rady powiatu mo¿e
zwo³aæ sesjê uroczyst¹ z okazji wa¿nych wydarzeñ, rocznic
lub �wi¹t pañstwowych.�

3. w §15 dodaje siê ust. 10 w brzmieniu:

�10. Rada powiatu mo¿e odbywaæ sesje wspólne
z radami innych jednostek samorz¹du terytorialnego,
które organizuj¹ przewodnicz¹cy rad zainteresowanych
jednostek samorz¹du.�

4. §19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Poz. 2502, 2503
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�2.  W sesjach rady powiatu uczestnicz¹, z g³osem dorad-
czym, sekretarz i skarbnik powiatu oraz cz³onkowie zarz¹-
du powiatu, nie bêd¹cy radnymi.�

5. W §21 w ust. 1 po s³owie �og³oszeñ� dodaje siê wyra¿enie:
�i stronie internetowej�.

6. W §24 w ust. 3 po s³owie �pi�mie� dodaje siê wyra¿enie:
�w sprawach zasadniczych dla powiatu.�

7. W §25 ust. 2 skre�la siê wyra¿enie �3 i�, a po liczbie �4�
dodaje wyra¿enie �i 5.�

8 §52 ust 6 otrzymuje brzmienie:

�6. Sprawozdanie z wyników kontroli zleconych przez radê
przedstawia siê niezw³ocznie po zakoñczeniu kontroli,
a z realizacji rocznego planu kontroli okresowo raz na pó³
roku na najbli¿szej sesji po zakoñczeniu danego pó³rocza�.

9 W §56 dodaje siê ust 4 w brzmieniu:

�4. Posiedzeñ komisji dotycz¹ odpowiednio zasady jawno-
�ci okre�lone w §20 oraz zasady porz¹dkowe okre�lone
w §27 statutu.�

10 W §57 dodaje siê ust. 4 w brzmieniu:

�4. W przypadkach wymagaj¹cych niezw³ocznego wyra¿e-
nia opinii lub niezw³ocznej realizacji innych zadañ komisji
okre�lonych w §55 w ust 1 statutu, przewodnicz¹cy rady

powiatu w porozumieniu z przewodnicz¹cymi komisji,
mo¿e zwo³aæ posiedzenie wspólne komisji, o których
mowa w §54 ust. 1, któremu przewodniczy przewodnicz¹-
cy rady powiatu, a w przypadku jego nieobecno�ci jeden
z przewodnicz¹cych komisji�.

11. W §69 w ust. 2 po wyra¿eniu �inne uchwa³y� dodaje siê
wyra¿enie �i postanowienia�.

12. W §79 w ust. 2 w pkt 3 nazwê:

�Zespó³ Szkó³ w Ko�minie Wielkopolskim� zastêpuje siê
nazw¹:

�I Liceum Ogólnokszta³c¹ce im Powstañców Wielkopol-
skich w Ko�minie Wielkopolskim.�

13. W §79 w ust 2 w pkt 4 skre�la siê ostatnie zdanie
�- Gimnazjum Specjalne w M³odzie¿owym O�rodku
Wychowawczym w Ko�minie Wielkopolskim�.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Przewodnicz¹cemu
Rady Powiatu Krotoszyñskiego.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Szczotka

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592; z pó�niejszymi zmianami) i art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (D z. U. Nr 64,
poz. 593 z pó�niejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Ustala siê zasady ponoszenia odp³atno�ci za korzysta-
nie z us³ug specjalistycznych �wiadczonych przez �rodowi-
skowy Dom Samopomocy w Krotoszynie zgodnie z za³¹czni-
kiem do uchwa³y.

2504

UCHWA£A Nr XIX/135/04 RADY POWIATU KROTOSZYÑSKIEGO

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad ponoszenia odp³atno�ci za korzystanie
z us³ug �rodowiskowego Domu Samopomocy w Krotoszynie

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Krotoszyñskiego.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z up³ywem 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Stanis³aw Szczotka

Poz. 2503, 2504
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XIX/135/04

Rady Powiatu Krotoszyñskiego
z dnia 28 czerwca 2004 r.

ZASADY PONOSZENIA ODP£ATNO�CI ZA KORZYSTANIE Z US£UG SPECJALISTYCZNYCH
�WIADCZONYCH PRZEZ �RODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W KROTOSZYNIE

1. Osoby ponosz¹ odp³atno�æ za specjalistyczne us³ugi w zale¿no�ci od posiadanego dochodu na osobê w rodzinie zgodnie
z tabel¹:
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2. Us³ugi �wiadczone przez �DS przys³uguj¹ nieodp³atnie
tym �wiadczeniobiorcom, których dochód nie przekracza
kwoty okre�lonej w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy
spo³ecznej zwanej �kryterium dochodowym�.

3. Osoby zobowi¹zane do ponoszenia odp³atno�ci mo¿na
zwolniæ na ich wniosek czê�ciowo lub ca³kowicie z tej
op³aty je¿eli:

- ponosz¹ odp³atno�æ za pobyt innych cz³onków rodziny
w domu pomocy spo³ecznej, o�rodku wsparcia lub innej
placówce,

- wystêpuj¹ uzasadnione okoliczno�ci, w szczególno�ci d³u-
gotrwa³a choroba, bezrobocie, niepe³nosprawno�æ, �mieræ

najbli¿szego cz³onka rodziny, straty materialne powsta³e
w wyniku klêsk ¿ywio³owych lub innych zdarzeñ loso-
wych,

- osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atno�ci jest
w ci¹¿y lub samotnie wychowuje dziecko.

4. Nie pobiera siê miesiêcznej op³aty je¿eli osoba korzysta
z us³ug przez okres próbny potrzebny do aklimatyzacji
b¹d� czas uzasadnionej nieobecno�ci jest d³u¿szy ni¿ 10
dni roboczych w miesi¹cu.

5. Koszt us³ug specjalistycznych na dany rok naliczany jest
na podstawie danych z roku poprzedniego.

Poz. 2504, 2505

Na podstawie art. 12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zmianami) Rada Powiatu
uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê zasady udzielania Stypendium Starosty za
szczególne osi¹gniêcia sportowe okre�lone w regulaminie
stanowi¹cym za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

2505

UCHWA£A Nr 130/XX/2004 RADY POWIATU WE WRZE�NI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia zasad udzielania Stypendium Starosty za szczególne osi¹gniêcia sportowe

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
we Wrze�ni.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Tadeusz �wi¹tkiewicz
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr 130/XX/2004

Rady Powiatu we Wrze�ni
z dnia 28 czerwca 2004 r.

REGULAMIN UDZIELANIA STYPENDIUM STAROSTY ZA SZCZEGÓLNE OSI¥GNIÊCIA SPORTOWE

§1. Form¹ pomocy materialnej �wiadczonej ze �rodków
bud¿etu powiatu dla dzieci i m³odzie¿y jest Stypendium
Starosty za szczególne osi¹gniêcia sportowe.

§2. 1. Stypendium za szczególne osi¹gniêcia sportowe
mo¿e byæ przyznane uczniom, którzy reprezentuj¹ kluby spor-
towe z terenu Powiatu Wrzesiñskiego oraz spe³niaj¹ przynaj-
mniej jeden z dwóch dodatkowych warunków.

a) uczêszczaj¹ do szkó³ znajduj¹cych siê na terenie Powiatu
Wrzesiñskiego,

b) s¹ na sta³e zameldowani w powiecie wrzesiñskim.

2. Warunkiem przyznania stypendium jest:

a) posiadanie II lub I klasy sportowej,

b) zajêcie miejsca I - VIII w fina³ach zawodów rangi mi-
strzostw miêdzywojewódzkich i wy¿szych.

§3. Wnioski o stypendium sk³adaj¹:

- dyrektorzy szkó³,

- stowarzyszenia kultury fizycznej z terenu Powiatu Wrzesiñ-
skiego,

- kluby sportowe z terenu Powiatu Wrzesiñskiego,

- rodzice lub opiekunowie prawni ucznia.

§4. Wnioski o stypendium wraz z uzasadnieniem nale¿y
sk³adaæ w Starostwie Powiatowym we Wrze�ni do 30 czerwca
danego roku poprzedzaj¹cego rok szkolny, w którym stypen-
dium bêdzie przyznane.

§5. Stypendium przyznaje Starosta Wrzesiñski na okres
zajêæ dydaktycznych jednego roku szkolnego z podzia³em na
dwa okresy:

- wrzesieñ - grudzieñ,

- styczeñ - czerwiec (prolongata po zabezpieczeniu �rodków
w uchwale bud¿etowej).

§6. Kwota stypendium oraz liczba przyznanych stypen-
diów jest uwarunkowana wielko�ci¹ �rodków zapisanych
w bud¿ecie powiatu.

§7. O przyznaniu stypendium Starosta Wrzesiñski zawia-
damia zainteresowanego ucznia i szko³ê, do której on uczêsz-
cza.

§8. Wyp³aty stypendium dokonuje szko³a, do której uczeñ
uczêszcza. Uczniom szkó³, dla których organem prowadz¹cym
nie jest Powiat Wrzesiñski, wyp³aca siê stypendium w kasie
Starostwa Powiatowego.

§9. Starosta Wrzesiñski zastrzega sobie prawo do odebra-
nia stypendium w przypadku ra¿¹cego naruszenia zasad
godnego reprezentowania szko³y lub klubu sportowego.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art.
79 ust. 6 i art. 159 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 99 poz. 1001)
oraz §22 rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 29 wrze�nia
2001 r. w sprawie rodzin zastêpczych (Dz.U. Nr 120 poz. 1284)
Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co nastêpuje:

2506

UCHWA£A Nr XIX/100/2004 RADY POWIATU CHODZIESKIEGO

z dnia 7 lipca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad zwalniania rodziców biologicznych z odp³atno�ci za pobyt
dzieci oraz pe³noletnich wychowanków w rodzinach zastêpczych

§1. Starosta Chodzieski mo¿e, ca³kowicie lub czê�ciowo,
zwolniæ rodziców biologicznych od op³at za pobyt dziecka
w rodzinie zastêpczej oraz za pobyt osoby pe³noletniej prze-
bywaj¹cej w rodzinie zastêpczej do czasu ukoñczenia szko³y,
w której rozpoczê³a naukê przed osi¹gniêciem pe³noletno�ci.

§2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwalniania rodziców
biologicznych z op³at za pobyt dziecka lub osoby pe³noletniej
w rodzinie zastêpczej:

Poz. 2505, 2506
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1. Zwolnienie ca³kowite przys³uguje rodzicom, których do-
chód w rodzinie na jednego cz³onka nie przekracza lub jest
równy kryterium dochodowemu ustalonemu zgodnie
z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej.

2. Zwolnienie czê�ciowe przys³uguje rodzicom w przypadku
przekroczenia kryterium dochodowego ustalonego zgod-
nie z art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej, zgodnie z zasadami okre�lonymi w za³¹czniku
nr 1 do powy¿szej Uchwa³y.

§3. W szczególnie uzasadnionych okoliczno�ciach o ca³-
kowite zwolnienie z op³at mog¹ ubiegaæ siê równie¿ rodzice,
którzy nie spe³niaj¹ przes³anek zawartych w §2 ust. 1. Za
szczególnie uzasadnione okoliczno�ci uznaje siê sytuacje,
gdy:

1) rodzice ponosz¹ ju¿ op³aty za pobyt cz³onków rodziny
w innych rodzinach zastêpczych, placówkach opiekuñczo-
wychowawczych lub domach pomocy spo³ecznej,

2) stwierdzono wzrost kosztów utrzymania spowodowany
d³ugotrwa³¹ chorob¹, niepe³nosprawno�ci¹, �mierci¹ naj-

bli¿szego cz³onka rodziny, strat¹ materialn¹ powsta³¹ na
skutek klêski ¿ywio³owej oraz innych istotnych zdarzeñ
losowych,

3) osoba zobowi¹zana do ponoszenia odp³atno�ci jest
w ci¹¿y lub samotnie wychowuje dziecko.

§4. Zwolnieñ o których mowa w §2 i §3 udziela siê po
przeprowadzeniu wywiadu �rodowiskowego na zasadach
okre�lonych w ustawie o pomocy spo³ecznej, na wniosek
zainteresowanego b¹d� z urzêdu.

§5. Zwolnienie ca³kowite lub czê�ciowe z odp³atno�ci za
pobyt dzieci w rodzinach zastêpczych nastêpuje w drodze
decyzji administracyjnej wydanej na okres nie d³u¿szy ni¿ 1
rok.

§6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od daty
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewody Wielkopol-
skiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu

(�) Tadeusz Dzido

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XIX/100/2004
Rady Powiatu Chodzieskiego

z dnia 7 lipca 2004 r.

TABELA 1 - DLA RODZIN BIOLOGICZNYCH
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TABELA 2 - DLA RODZICA BIOLOGICZNEGO ZAMIESZKUJ¥CEGO SAMOTNIE.
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zawarte w dniu 23 czerwca 2004 r. w Kole, pomiêdzy:

Gmin¹ Miejsk¹ Ko³o, w której imieniu dzia³a

Jan Stêpiñski - Burmistrz Miasta Ko³a

a Gmin¹ Ko�cielec, w której imieniu dzia³a

Anna Strapagiel - Wójt Gminy Ko�cielec.

Zwa¿ywszy na deklaracje Gmin o przyst¹pieniu do reali-
zacji planów inwestycyjnych w dziedzinie gospodarki wodno-
�ciekowej oraz ujêcie ich w Krajowym Programie Oczyszcza-
nia �cieków Gmina Ko�cielec i Gmina Miejska Ko³o, zwanych
w dalszej czê�ci porozumienia �uczestnikami porozumienia�,
dzia³aj¹c w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 czerwca
2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym
odprowadzeniu �cieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747 z pó�n. zm.)
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. 1. Celem porozumienia jest wspólna realizacja zadañ
publicznych zwi¹zanych z ochron¹ �rodowiska w zakresie
gospodarki wodno - �ciekowej.

2. Na podstawie niniejszego porozumienia strony - uczest-
nicy porozumienia zamierzaj¹ realizowaæ inwestycje komu-
nalne polegaj¹ce na modernizacji oczyszczalni w Kole i budo-
wê zbiorczych systemów kanalizacyjnych na terenie Gminy
Ko�cielec.

§2. Uczestnicy porozumienia zobowi¹zuj¹ siê wykonania
zadañ i do partycypacji w kosztach realizacji wspólnego
projektu w sposób nastêpuj¹cy:

1. Gmina Miejska Ko³o z w³asnych �rodków zrealizuje zada-
nie polegaj¹ce na modernizacji oczyszczalni �cieków.

2. Gmina Ko�cielec z w³asnych �rodków zrealizuje budowê
kanalizacji na terenie Gminy Ko�cielec oraz odcinek sieci
kanalizacyjnej w rejonie ulic Kazimierza Wielkiego i Le-
�nej.

3. Rozliczenie finansowe za wybudowanie kanalizacji na
terenie miasta Ko³a zostanie ustalone po wykonaniu inwe-
stycji.

§3. 1. W celu realizacji wy¿ej wymienionych przedsiê-
wziêæ Gmina Miejska Ko³o wyra¿a zgodê na odprowadzenie
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�cieków komunalnych z terenu gminy Ko�cielec do oczysz-
czalni �cieków w Kole.

2. W zakresie wskazanym w ust. 1 Gmina Ko�cielec
powierza Gminie Miejskiej Ko³o zadanie w zakresie zbiorowe-
go odprowadzania �cieków.

3. Taryfê oraz zasady rozliczeñ za zbiorowe odprowadze-
nie �cieków zatwierdza w drodze uchwa³y Rada Miejska
w Kole na podstawie wniosku z³o¿onego przez Miejski Zak³ad
Wodoci¹gów i Kanalizacji w Kole.

4. Zgodnie z Programem Gospodarki Wodno - �ciekowej
dla Miêdzygminnego Zwi¹zku Komunalnego �Kolski Region
Komunalny� w czê�ci dotycz¹cej Gminy Ko�cielec docelowa
ilo�æ odprowadzanych �cieków wynosiæ bêdzie 600 m3/dobê.

5. Miejscem w³¹czenia do zbiorczego systemu kanalizacji
miasta Ko³a bêdzie studnia kanalizacyjna w ul. Poniatowskie-
go i ul. Kazimierza Wielkiego.

6. Ilo�æ odprowadzanych �cieków ustalana bêdzie za
pomoc¹ urz¹dzenia pomiarowego.

7. Rozliczenia finansowe za odbiór �cieków regulowaæ
bêdzie umowa cywilno - prawna sporz¹dzona zgodnie
z ustaw¹ o zaopatrzeniu w wodê i odprowadzaniu �cieków
pomiêdzy podmiotami eksploatuj¹cymi sieci kanalizacyjne.

§4. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokre�lo-
ny.

2. Ka¿da ze stron niniejszego porozumienia mo¿e zrezy-
gnowaæ z przynale¿no�ci do porozumienia z zachowaniem
jednorocznego wypowiedzenia licz¹c pe³ny rok kalendarzowy
tj. 01.01 � 31.12. Wypowiedzenie nale¿y z³o¿yæ w terminie do
31.12. roku poprzedzaj¹cego wypowiedzenie.

3. Wcze�niejsze wypowiedzenie zawartego porozumie-
nia mo¿e nast¹piæ za zgod¹ stron zawieraj¹cych porozumie-
nie.

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

§6. Porozumienie zosta³o sporz¹dzone w 2 jednobrzmi¹-
cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze stron.

Wójt Gminy Ko�cielec
(�) Anna Strapagiel

Burmistrz Miasta Ko³a
(�) Jan Stêpiñski
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zawarte w dniu 01 lipca 2004 r. pomiêdzy Powiatem
Rawickim reprezentowanym przez Zarz¹d Powiatu, w imieniu
którego dzia³aj¹:

1. Janusz Maruwka � Starosta Powiatu Rawickiego,

2. Mieczys³aw Um³awski � Wicestarosta Powiatu Rawickiego,
przy kontrasygnacie El¿biety Miko³ajczak � Skarbnika
Powiatu Rawickiego, zwanym dalej Zleceniobiorc¹,

a Powiatem Wolsztyñskim reprezentowanym przez Zarz¹d
Powiatu, w imieniu którego dzia³aj¹:

1. Ryszard Kurp � Starosta Powiatu Wolsztyñskiego,

2. Jan Kusiak � Wicestarosta Powiatu Wolsztyñskiego,
zwanym dalej Zleceniodawc¹,

o nastêpuj¹cej tre�ci:

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 ze zm.):

§1. Powiat Rawicki przyjmuje, a Powiat Wolsztyñski po-
wierza do realizacji zadanie ca³odobowej opieki nad dzieæmi
z powiatu Zleceniodawcy w rodzinie zastêpczej zamieszkuj¹-
cej na terenie powiatu Zleceniobiorcy.

§2. Zadanie wymienione w §1 Zleceniobiorca wykonywaæ
bêdzie przez umieszczenie dziecka obecnie przebywaj¹cych
w Domu Dziecka w Bodzewie w rodzinie zastêpczej zamiesz-
kuj¹cej na terenie powiatu Zleceniobiorcy, zgodnie z Postano-
wieniem S¹du Rejonowego w Gostyniu z dnia 30 marca
2004 r. Sygn. akt. III. Nsm.24/04.

§3. 1. Celem pokrycia kosztów realizacji zadania okre�lo-
nego w §1 Zleceniodawca bêdzie przekazywa³ Zleceniobiorcy
nastêpuj¹ce kwoty:

1) równowarto�æ comiesiêcznej pomocy pieniê¿nej na czê-
�ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie
zastêpczej,

2) równowarto�æ przyznanego jednorazowego �wiadczenia
pieniê¿nego na pokrycie niezbêdnych wydatków zwi¹za-
nych z potrzebami przyjmowanego do rodziny dziecka,

3) równowarto�æ przyznanego jednorazowego �wiadczenia
na pokrycie skutków zdarzenia losowego,

4) równowarto�æ przyznanego okresowego �wiadczenia na
pokrycie skutków zdarzenia losowego,

5) równowarto�æ przyznanej pomocy w formie rzeczowej na
pokrycie skutków zdarzenia losowego.

2. Kwoty, o których mowa w pkt 1, Zleceniodawca prze-
kazywaæ bêdzie na rachunek bankowy powiatu rawickiego:
PKO BP S.A. 71 1020 3121 0000 6102 0004 7878.
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3. Wysoko�æ kwot, o których mowa w pkt 1, okre�lona
bêdzie w decyzji administracyjnej wydanej z upowa¿nienia
Starosty Rawickiego przez Kierownika Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Rawiczu.

§4. Zleceniodawca zobowi¹zuje siê do przekazywania
Zleceniobiorcy kwoty, o której mowa w §3 pkt 1 do 8 dnia
ka¿dego miesi¹ca, a kwoty wymienione w §3 pkt 2, 3, 4, 5 do
koñca miesi¹ca kalendarzowego, w którym zosta³y wyp³acone.

§5. W przypadku przekroczenia terminu przekazania kwo-
ty wymienionej w §3 pkt 1, zostan¹ naliczone ustawowe
odsetki, których bieg rozpocznie siê od dnia 9 ka¿dego
miesi¹ca, natomiast w przypadku przekroczenia terminu prze-
kazania kwot wymienionych w §3 pkt 2, 3, 4, 5 odsetki
ustawowe zostan¹ naliczone od pierwszego dnia nastêpnego
miesi¹ca kalendarzowego.

§6. Zleceniobiorca zobowi¹zuje siê do bie¿¹cego informo-
wania Zleceniodawcy o wszelkich sprawach z zakresu zadania
okre�lonego w §1 i 3 niniejszego Porozumienia.

§7. Wszelkie zmiany postanowieñ Porozumienia, pod ry-
gorem niewa¿no�ci, wymagaj¹ zachowania formy pisemnej
i musz¹ byæ poprzedzone wzajemnymi uzgodnieniami.

§8. Porozumienie zawiera siê na czas pobytu dzieci
z terenu powiatu Zleceniodawcy w rodzinie zastêpczej za-
mieszkuj¹cej na terenie powiatu Zleceniobiorcy.

§9. Porozumienie podlega publikacji w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

§10. Porozumienie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

§11. Porozumienie sporz¹dzono i podpisano w dwóch
jednobrzmi¹cych egzemplarzach, po jednym dla ka¿dej ze
stron.

Zleceniodawca:
Starosta

(�) mgr Ryszard Kurp

Wicestarosta
(�) Jan Kusiak

Kontrasygnata
Skarbnik Powiatu

(�) mgr Barbara Ka³doñska

Zleceniobiorca:
Starosta

(�) Janusz Maruwka

Wicestarosta
(�) Mieczys³aw Um³awski

Skarbnik Powiatu
(�) El¿bieta Miko³ajczak
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Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.
b, c w zwi¹zku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia
1997 r. � Prawo energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504
i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz.
293, Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959) oraz w zwi¹zku z art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postêpowania
administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271 i Nr 169, poz. 1387 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr
170, poz. 1660) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 czerwca
2004 r. Przedsiêbiorstwa Energetyki Cieplnej Spó³ka Akcyjna
z siedzib¹ w Kaliszu posiadaj¹cego statystyczny numer iden-
tyfikacyjny REGON: 250446370 zwanego w dalszej czê�ci
decyzji �Przedsiêbiorstwem� postanawiam

1) zatwierdziæ taryfê dla ciep³a ustalon¹ przez Przedsiêbior-
stwo, stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej decyzji,

2) ustaliæ wspó³czynniki korekcyjne Xw, okre�laj¹ce projekto-
wan¹ poprawê efektywno�ci funkcjonowania Przedsiê-
biorstwa oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej w pierwszym
roku stosowania taryfy:

a) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci minus 0,8%,

b) dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania
i dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 1,8%,

c) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korek-
cyjnych Xw, o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31
sierpnia 2005 r.

Uzasadnienie.

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postêpowania admini-
stracyjnego, na wniosek Przedsiêbiorstwa posiadaj¹cego kon-
cesje z dnia 17 wrze�nia 1998 r. na wytwarzanie ciep³a nr
WCC/63/178/U/2/98/BK wraz ze zmian¹ z dnia 28 listopada
2003 r. nr WCC/63A/178/W/OPO/2003/AJ, na przesy³anie
i dystrybucjê ciep³a nr PCC/68/178/U/2/98/BK ze zmian¹ z dnia
10 wrze�nia 1999 r. nr PCC/68/S/178/U/3/99 oraz na obrót
ciep³em nr OCC/25/178/U/2/98/BK ze zmianami z dnia 10
wrze�nia 1999r. nr OCC/25/S/178/U/3/99 oraz z dnia 30 listo-
pada 1999 r. nr OCC/25A/178/W/3/99/ALK, w dniu 15 czerwca
2004 r. zosta³o wszczête postêpowanie administracyjne
w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciep³a, ustalonej przez
Przedsiêbiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne,
przedsiêbiorstwa energetyczne posiadaj¹ce koncesje na pro-
wadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania,
przesy³ania i dystrybucji oraz obrotu ciep³em ustalaj¹ taryfy
dla ciep³a, które podlegaj¹ zatwierdzeniu przez Prezesa URE.
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z dnia 16 lipca 2004 r.

Natomiast w my�l art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy -
Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE
nale¿y ustalanie wspó³czynników korekcyjnych okre�laj¹cych
poprawê efektywno�ci funkcjonowania przedsiêbiorstwa ener-
getycznego oraz zmianê warunków prowadzenia przez to
Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci gospodarczej, a tak¿e ustalanie
okresu obowi¹zywania tych wspó³czynników korekcyjnych.

W trakcie postêpowania administracyjnego, na podstawie
zgromadzonej dokumentacji ustalono, ¿e Przedsiêbiorstwo
opracowa³o taryfê zgodnie z zasadami okre�lonymi w art. 45
ustawy � Prawo energetyczne oraz z przepisami rozporz¹dze-
nia Ministra Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r.
w sprawie szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji
taryf oraz zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r.
Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej czê�ci �rozporz¹dzeniem
taryfowym�.

Bazowe ceny i stawki op³at ustalone zosta³y na podstawie
uzasadnionych kosztów prowadzenia dzia³alno�ci, zaplano-
wanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie
porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiêbior-
stwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2 rozporz¹dzenia
taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwo�ci
poprawy efektywno�ci funkcjonowania Przedsiêbiorstwa oraz
stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przed-
siêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie stoso-
wania taryfy.

Wspó³czynniki korekcyjne Xw, uwzglêdnione zosta³y
w cenach i stawkach op³at ustalonych w taryfie zatwierdzonej
niniejsz¹ decyzj¹.

Okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyjnych Xw -
w my�l §28 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego - jest równo-
znaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przys³uguje odwo³anie do S¹du Okrê-
gowego w Warszawie � S¹du Ochrony Konkurencji i Konsu-
mentów za moim po�rednictwem, w terminie dwutygodnio-
wym od dnia jej dorêczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. � Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt
1 i art. 47947 §1 Kodeksu postêpowania cywilnego).

Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu sporu,
przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie albo
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o zmianê decyzji w ca³o�ci lub w czê�ci (art. 47949 Kodeksu
postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y przes³aæ na adres
Zachodniego Oddzia³u Terenowego Urzêdu Regulacji Energe-
tyki, 60-780 Poznañ, ul. Grunwaldzka 1.

Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w zwi¹zku z art. 31 ust.
3 pkt 2 i ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne, taryfa zostanie
skierowana do og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy � Prawo energetyczne,
taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wcze�niej
ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od dnia jej
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego oraz nie wcze�niej ni¿ po up³ywie okresu

obowi¹zywania (do dnia 31 sierpnia 2004 r.) bazowych cen
i stawek op³at zawartych w taryfie Przedsiêbiorstwa zatwier-
dzonej decyzj¹ z dnia 7 lipca 2003 r. nr OPO-820/178-A/4/2003/
IV/RO (Przedsiêbiorstwo wystêpuj¹c o zatwierdzenie nowej
taryfy nie wyst¹pi³o o uchylenie (zmianê) decyzji zatwierdza-
j¹cej taryfê w zakresie dotycz¹cym okresu obowi¹zywania
cen i stawek op³at).

Z upowa¿nienia Prezesa Urzêdu
Regulacji Energetyki

Dyrektor
Zachodniego Oddzia³u

Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki

z siedzib¹ w Poznaniu
(�) Henryk Kanoniczak

CZÊ�Æ I

Obja�nienia pojêæ i skrótów

1. Ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.- Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504 i Nr 203,
poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293,
Nr 91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959).

2. Rozporz¹dzenie taryfowe � rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad kszta³towania i kalkulacji taryf oraz
zasad rozliczeñ w obrocie ciep³em (Dz.U. z 2000 r. Nr 96,
poz. 1053).

3. Rozporz¹dzenie przy³¹czeniowe � rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegó-
³owych warunków przy³¹czenia podmiotów do sieci cie-
p³owniczych, pokrywania kosztów przy³¹czenia, obrotu
ciep³em, �wiadczenia us³ug przesy³owych, ruchu siecio-
wego i eksploatacji sieci oraz standardów jako�ciowych
obs³ugi odbiorców (Dz.U. z 2000 r. Nr 72, poz. 845).

4. Odbiorca � ka¿dy, kto otrzymuje lub pobiera ciep³o na
podstawie umowy z przedsiêbiorstwem energetycznym.

5. Sprzedawca � Przedsiêbiorstwo Energetyki Cieplnej Spó³-
ka Akcyjna w Kaliszu, ul. Marii D¹browskiej 3.

6. �ród³o ciep³a � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instala-
cje s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a.

Za³¹cznik
do decyzji nr 4210-26(5)/2004/178/V/RO

Prezesa URE
z dnia 16 lipca 2004 r.

TARYFA DLA CIEP£A

7. CR � Ciep³ownia Rejonowa przy ul. Wojska Polskiego 33
w Kaliszu.

8. EC Kalisz-Piwonice � Elektrociep³ownia Kalisz- Piwonice
S.A. z siedzib¹ w Kaliszu.

9. Lokalne �ród³o ciep³a � zlokalizowane w obiekcie �ród³o
ciep³a, które bezpo�rednio zasila instalacje odbiorcze
w tym obiekcie, dla których zamówiona moc cieplna nie
przekracza 0,2 MW.

10. Sieæ ciep³ownicza � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do przesy³ania i dystrybucji ciep³a ze
�róde³ ciep³a do obiektów, nale¿¹ce do przedsiêbiorstwa
energetycznego.

11. Przy³¹cze � odcinek sieci ciep³owniczej, doprowadzaj¹cy
ciep³o wy³¹cznie do jednego wêz³a cieplnego, albo odci-
nek zewnêtrznych instalacji odbiorczych za grupowym
wêz³em cieplnym lub �ród³em ciep³a, ³¹cz¹cy te instalacje
z obiektem.

12. Wêze³ cieplny � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub insta-
lacje, s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika
ciep³a, dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci
ciep³a dostarczonego do instalacji odbiorczych.

13. Grupowy wêze³ cieplny � wêze³ cieplny obs³uguj¹cy wiê-
cej ni¿ jeden obiekt.

14. Instalacja odbiorcza � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub
instalacje, s³u¿¹ce do transportowania ciep³a lub ciep³ej
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wody z wêz³ów cieplnych do odbiorników ciep³a lub
punktów poboru ciep³ej wody w obiektach.

15. Zewnêtrzna instalacja odbiorcza � odcinki instalacji od-
biorczych, ³¹cz¹ce grupowy wêze³ cieplny - lub �ród³o
ciep³a - z obiektami.

16. Obiekt � budowla lub budynek wraz z instalacjami odbior-
czymi.

17. Uk³ad pomiarowo-rozliczeniowy � dopuszczony do stoso-
wania zespó³ urz¹dzeñ, s³u¿¹cych do pomiaru ilo�ci
i parametrów no�nika ciep³a, których wskazania stanowi¹
podstawê do obliczenia nale¿no�ci z tytu³u dostarczania
ciep³a.

18. Zamówiona moc cieplna � ustalona przez odbiorcê, naj-
wiêksza moc cieplna, jaka w ci¹gu roku wystêpuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która
powinna uwzglêdniaæ moc ciepln¹ niezbêdn¹ dla:

a) pokrycia strat ciep³a w obiekcie, zapewniaj¹ca utrzy-
manie normatywnej temperatury i wymiany powietrza
w pomieszczeniach, znajduj¹cych siê w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury cie-
p³ej wody w punktach czerpalnych, znajduj¹cych siê
w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawid³owej pracy innych urz¹dzeñ lub
instalacji, zgodnie z okre�lonymi dla nich warunkami
technicznymi i wymaganiami technologicznymi.

CZÊ�Æ II

Zakres dzia³alno�ci gospodarczej
zwi¹zanej z zaopatrzeniem w ciep³o

Sprzedawca prowadzi dzia³alno�æ gospodarcz¹ zwi¹zan¹
z zaopatrzeniem w ciep³o na podstawie udzielonych przez
Prezesa URE koncesji w zakresie:

- wytwarzania ciep³a � decyzja nr WCC/63/178/U/2/98/BK
z dnia 17 wrze�nia 1998 r. ze zmian¹ nr WCC/63A/178/W/
OPO/2003/AJ z dnia 28 listopada 2003 r.,

- przesy³ania i dystrybucji ciep³a � decyzja nr PCC/68/178/U/
2/98/BK z dnia 17 wrze�nia 1998 r. ze zmian¹ nr PCC/68/
S/178/U/3/99 z dnia 10 wrze�nia 1999 r.,

- obrotu ciep³em � decyzja nr OCC/25/178/U/2/98/BK z dnia
17 wrze�nia 1998 r. ze zmianami nr OCC/25/S/178/U/3/99
z dnia 10 wrze�nia 1999 r. oraz nr OCC/25A/178/W/3/99/
ALK z dnia 30 listopada 1999 r.

CZÊ�Æ III

Podzia³ odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okre�lono na-
stêpuj¹ce grupy odbiorców:
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CZÊ�Æ IV

Rodzaje oraz wysoko�æ cen i stawek op³at

1 Wysoko�æ cen i stawek op³at w zakresie wytwarzania
ciep³a.

1.1 Grupa odbiorców GL
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1.2.  Grupa odbiorców G
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1.3.  Grupa odbiorców: CREC/WI, CREC/WG, CREC/WO,

a) do wyliczenia ceny za zamówion¹ moc ciepln¹ dla
odbiorców przy³¹czonych do wspólnej sieci, stoso-
wany bêdzie algorytm ustalaj¹cy �redniowa¿on¹
cenê.

�redniowa¿on¹ cenê za zamówion¹ moc ciepln¹
oblicza siê wg nastêpuj¹cego wzoru:

Cm� = 0,47 x Cmc1 + 0,53 x Cmc2

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:

Cm� - �redniowa¿ona cena za zamówion¹ moc
ciepln¹,

Cmc1 - cena sprzedawcy za zamówion¹ moc ciepln¹:

- roczna: 51201,96 z³/MW/rok netto 62466,36 z³/
MW/rok brutto,

- rata miesiêczna: 4266,83 z³/MW/m-c netto
5205,53 z³/MW/m-c brutto,

Cmc2 - cena za zamówion¹ moc ciepln¹ ustalona w
taryfie EC Kalisz-Piwonice,

b) do wyliczenia ceny ciep³a dla odbiorców przy³¹czo-
nych do wspólnej sieci stosowany bêdzie algorytm
ustalaj¹cy �redniowa¿on¹ cenê.

�redniowa¿on¹ cenê ciep³a oblicza siê wg nastêpu-
j¹cego wzoru:

Cc� = 0,45 x Ccc1 + 0,55 x Ccc2,

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:

Cc� - �redniowa¿ona cena ciep³a,

Ccc1 � cena ciep³a sprzedawcy:

- 17,09 z³/GJ netto,

- 20,85z³/GJ brutto,

Ccc2 - cena ciep³a ustalona w taryfie EC Kalisz-
Piwonice,

c) do wyliczenia ceny no�nika ciep³a dla odbiorców
przy³¹czonych do wspólnej sieci, stosowany bêdzie
algorytm ustalaj¹cy �redniowa¿on¹ cenê.

�redniowa¿on¹ cenê no�nika ciep³a oblicza siê wg
nastêpuj¹cego wzoru:

Cn� = 0,25 x Cnc1 + 0,75 x Cnc2,

gdzie poszczególne symbole oznaczaj¹:

Cn� - �redniowa¿ona cena no�nika ciep³a,

Cnc1 � cena no�nika ciep³a sprzedawcy:

- 12,00 z³/m3 netto,

- 14,64 z³/m3 brutto,

Cnc2 - cena no�nika ciep³a ustalona w taryfie EC
Kalisz-Piwonice.

2. Wysoko�æ stawek op³at w zakresie przesy³ania i dystrybu-
cji ciep³a dla grup odbiorców: CREC/WI, CREC/WG, CREC/
WO.

2.1.  Stawka op³aty sta³ej za us³ugi przesy³owe
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2.2.  Stawka op³aty zmiennej za us³ugi przesy³owe
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2.3.  Stawka op³aty abonamentowej
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Okre�lone w punktach 1 i 2 ceny i stawki op³at brutto
uwzglêdniaj¹ podatek od towarów i us³ug (VAT) w wyso-
ko�ci 22%.

3. Taryfa nie zawiera stawek op³at za przy³¹czenie do sieci,
poniewa¿ nie planuje siê przy³¹czenia nowych odbiorców.
Je¿eli wyst¹pi taka potrzeba przedsiêbiorstwo niezw³ocz-
nie dokona niezbêdnej zmiany taryfy i wyst¹pi o jej
zatwierdzenie.

CZÊ�Æ V

Zasady ustalania cen i stawek op³at

Ceny i stawki op³at, okre�lone w czê�ci IV niniejszej taryfy,
zosta³y ustalone na podstawie art. 45 ustawy oraz §25 rozpo-
rz¹dzenia taryfowego. Jednostkowe koszty ustalono wed³ug
zasad okre�lonych w §18-22 rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊ�Æ VI

Warunki stosowania cen i stawek op³at

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki op³at s¹ stoso-
wane przy zachowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi
odbiorców, które okre�lone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹-
dzenia przy³¹czeniowego.

2. W przypadkach:

- niedotrzymania przez sprzedawcê standardów jako-
�ciowych obs³ugi odbiorców lub warunków umowy
sprzeda¿y ciep³a przez odbiorcê,

- uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawid³owych wska-
zañ uk³adu pomiarowo-rozliczeniowego,

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciep³a,

stosuje siê odpowiednio postanowienia okre�lone w roz-
dziale 4 rozporz¹dzenia taryfowego, przy czym op³aty za
nielegalny pobór ciep³a nalicza siê na podstawie cen
i stawek op³at netto (bez podatku VAT).

CZÊ�Æ VII

Zasady wprowadzania zmian cen i stawek op³at

1. Taryfa mo¿e byæ wprowadzona do stosowania nie wcze-
�niej ni¿ po up³ywie 14 dni i nie pó�niej ni¿ do 45 dnia od
dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

2. Sprzedawca zawiadomi pisemnie odbiorców ciep³a o roz-
poczêciu stosowania taryfy, co najmniej na 14 dni przed
wprowadzeniem nowych cen i stawek op³at.

3. O zmianach cen wprowadzonych przez EC Kalisz-Piwoni-
ce, sprzedawca zawiadomi odbiorców pisemnie, co naj-
mniej na 14 dni przed wprowadzeniem nowych cen.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki
Dyrektor Zachodniego
Oddzia³u Terenowego

Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
(�) Henryk Kanoniczak

Wiceprezes
Cz³onek Zarz¹du

ds. Ekonomiczno-Finansowych
(�) mgr in¿. Piotr Tomaszewski

Wiceprezes
Cz³onek Zarz¹du

d/s. Technicznych
(�) in¿. W³odzimierz Szulc
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W dniu 6 lipca 2004 r. do Zachodniego Oddzia³u Tereno-
wego Urzêdu Regulacji Energetyki z siedzib¹ w Poznaniu
wp³yn¹³ wniosek przedsiêbiorstwa �ZRUG� sp. z o.o. z sie-
dzib¹ w Poznaniu przy ul. Gdyñskiej 45 o udzielenie promesy
koncesji na wytwarzanie, przesy³anie i dystrybucjê ciep³a oraz
obrót ciep³em.

Wnioskodawca przyst¹pi³ do przetargu na modernizacjê
a nastêpnie eksploatacjê systemu ciep³owniczego obiektów
kompleksu wojskowego Jednostki Wojskowej nr 1515
w Bydgoszczy przy ul. Warszawskiej. Modernizacja ma byæ
realizowana w dwóch etapach:

- pierwszy etap to modernizacja sieci ciep³owniczej na
terenie jednostki, a po jej wykonaniu przesy³anie i dystry-
bucja ciep³a zakupionego od Komunalnego Przedsiêbior-
stwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bydgoszczy,

2510

INFORMACJA O PRZEDSIÊBIORSTWIE ENERGETYCZNYM UBIEGAJ¥CYM SIÊ
O UDZIELENIE PRZEZ PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI PROMESY KONCESJI

NA PROWADZENIE DZIA£ALNO�CI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE ZAOPATRZENIA W CIEP£O

- w drugim etapie zostanie wybudowana kot³ownia olejo-
wo-gazowa o zainstalowanej mocy cieplnej 1,96 MWt,
z której zmodernizowan¹ wcze�niej sieci¹ ciep³ownicz¹
bêdzie dostarczane ciep³o do obiektów na terenie jednost-
ki.

Z upowa¿nienia
Prezesa Urzêdu Regulacji

Energetyki
Dyrektor

Zachodniego Oddzia³u
Terenowego

Urzêdu Regulacji Energetyki
z siedzib¹ w Poznaniu
(�) Henryk Kanoniczak

2511

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUD¯ETU GMINY PRZYKONA ZA 2003 ROK

ZESTAWIENIE WYDATKÓW WED£UG DZIA£ÓW, ROZDZIA£ÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ
ZA 2003 ROK NA ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ ORAZ INNYCH USTAW
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