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2599

UCHWA£A Nr XVIII/128/2004 RADY GMINY CZARNKÓW

z dnia 29 kwietnia 2004 r.

W sprawie Statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie

Poz. 2599

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23
poz. 220, Dz.U. z 2002 r. Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113
poz. 984, DzU. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr
80 poz. 717, Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r.
Nr 153 poz. 1271) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593) oraz Ustawy z dnia 28
listopada 2003 r. o �wiadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 228 poz. 2255 zmiana: Dz.U. z 2004 r. Nr 35 poz. 305),
uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwala siê Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej w Czarnkowie.

§2. Statut Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Czarn-
kowie okre�la zakres dzia³ania, jego organizacjê wewnêtrzn¹
i szczegó³owe zadania.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§3. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie
zwany dalej O�rodkiem (skrót GOPS) dzia³a na podstawie:

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

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz.U. z 2002 r.
Nr 62 poz. 558, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz.U. z 2002
r. Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Dz.U.
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271)
Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64 poz. 593),

3. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmiana-
mi),

4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 zmiana: Dz.U.
z 2004 r. Nr 35 poz. 305),

5. Zarz¹dzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy Czarnków z dnia 4
maja 1990 r. w sprawie utworzenia Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie,

6. Niniejszego Statutu.

§4. O�rodek jest samodzieln¹ jednostk¹ organizacyjn¹
podleg³¹ Radzie Gminy Czarnków powo³an¹ do realizacji
zadañ w³asnych i zleconych gminie w zakresie pomocy spo-
³ecznej oraz �wiadczeñ rodzinnych.

§5. Siedziba O�rodka mie�ci siê w siedzibie Urzêdu Gmi-
ny Czarnków - ul. Rybaki 3, 64 � 700 Czarnków.

§6. Terenem dzia³ania O�rodka jest gmina Czarnków.

§7. O�rodek jest wpisany do Krajowego Rejestru Urzêdo-
wego Podmiotów Gospodarki Narodowej jako jednostka or-
ganizacyjna nie maj¹ca osobowo�ci prawnej i ma swój numer
identyfikacyjny REGON, oraz posiada swój numer identyfika-
cji podatkowej - NIP.

§8. O�rodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej o tre�ci: �Gminny
O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie ul. Rybaki 3 tel.
(067) 2530293�.

§9. O�rodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ finansowan¹ z:

1. dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ
pomocy spo³ecznej zleconych gminie,

2. dotacji celowych z bud¿etu pañstwa na realizacjê �wiad-
czeñ rodzinnych,

3. bud¿etu samorz¹du terytorialnego na realizacjê zadañ
w³asnych gminy z zakresu pomocy spo³ecznej.

ROZDZIA£ II

Przedmiot i zakres dzia³ania Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie

§10. Przedmiotem dzia³ania O�rodka jest niesienie pomo-
cy spo³ecznej maj¹cej na celu umo¿liwienie osobom i rodzi-
nom przezwyciê¿enie trudnych sytuacji ¿yciowych, których
nie s¹ w stanie pokonaæ wykorzystuj¹c w³asne �rodki, mo¿-
liwo�ci i uprawnienia poprzez realizacjê zadañ pomocy spo-
³ecznej zleconych gminie oraz w³asnych okre�lonych w usta-
wie o pomocy spo³ecznej oraz zadania wynikaj¹ce z innych
ustaw przekazane do realizacji przez Wójta Gminy w drodze
porozumienia, umów, programów, zarz¹dzeñ.

§11. 1. Do zadañ w³asnych gminy o charakterze obo-
wi¹zkowym nale¿¹:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii i rozwi¹zywania
problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem
programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywa-
nia problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienia posi³ku oraz niezbêd-
nego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych;
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5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych;

6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom bezdom-
nym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿li-
wo�ci uzyskania �wiadczeñ na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia;

8) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredyto-
wanego;

9) op³acanie sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
za osobê, która rezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�redniej opieki nad
d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem rodziny oraz
wspólnie nie zamieszkuj¹cymi matk¹, ojcem lub rodzeñ-
stwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñ-
czo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszka-
niach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad
dzieckiem i rodzin¹;

14) do¿ywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

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

17) sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie jej
w³a�ciwemu wojewodzie.

2. Do zadañ w³asnych gminy nale¿y:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celo-
wych;

2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usa-
modzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek, oraz pomocy
w naturze;

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

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

§12. Do zadañ zleconych gminie nale¿y:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych;

2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lo-
nych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu
w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;

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

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych do-
mów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi;

6) przyznawanie i wyp³acanie �wiadczeñ rodzinnych;

7) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specja-
listycznego wsparcia.

§13. W ramach realizacji zadañ okre�lonych w niniejszym
Statucie O�rodek wspó³dzia³a z innymi podmiotami i instytu-
cjami, a w szczególno�ci:

1. Organami samorz¹du terytorialnego;

2. Placówkami opieki zdrowotnej;

3. Organizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami;

4. Powiatowym Urzêdem Pracy;

5. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzime;

6. Zak³adami pracy;

7. S¹dami, Prokuratur¹, Policj¹ i placówkami o�wiatowymi;

8. Zak³adami Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Narodowym Fun-
duszem Zdrowia;

9. innymi jednostkami i podmiotami oraz osobami prawny-
mi i fizycznymi wspieraj¹cymi dzia³alno�æ pomocy spo-
³ecznej.

§14. O�rodek mo¿e prowadziæ dzia³alno�æ charytatywn¹
i mo¿e byæ realizatorem pomocy humanitarnej.

Rozdzia³ III

Organizacja Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie

§15. W sk³ad O�rodka wchodz¹:

1. Kierownik;

2. Pracownicy socjalni;

3. Pracownik do spraw �wiadczeñ rodzinnych;

4. G³ówny ksiêgowy.

§16. 1. Prac¹ O�rodka kieruje Kierownik, który odpowia-
da za ca³okszta³t jego dzia³alno�ci.

2. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt Gminy.

3. Kierownik dzia³a na podstawie upowa¿nieñ wydanych
przez Wójta i Radê Gminy Czarnków.

4. Kierownik zarz¹dza O�rodkiem i reprezentuje go na
zewn¹trz.

Poz. 2599
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5. W czasie nieobecno�ci Kierownika, lub wykluczenia
z postêpowania administracyjnego zastêpuje go wyznaczony
pracownik na podstawie imiennego upowa¿nienia.

6. Kierownik O�rodka jest Kierownikiem zak³adu w rozu-
mieniu Kodeksu pracy.

§17. 1. Pracowników O�rodka zatrudnia Kierownik w ra-
mach zabezpieczonych �rodków finansowych.

2. Szczegó³owy podzia³ zadañ, zakres obowi¹zków, upraw-
nieñ i odpowiedzialno�ci poszczególnych pracowników ustala
Kierownik.

3. Wynagrodzenia pracowników O�rodka jak i �wiadcze-
nia pracownicze okre�lone s¹ przepisami w³a�ciwymi dla
pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych jednostek samorz¹du terytorialnego.

§18. Organizacjê wewnêtrzn¹ Gminnego O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej okre�la Regulamin Organizacyjny nadany przez
Kierownika po uzgodnieniu z Wójtem Gminy Czarnków.

Rozdzia³ IV

Postanowienia koñcowe

§19. 1. Tworzenie i likwidacja O�rodka mo¿e nast¹piæ na
podstawie Uchwa³y Rady Gminy Czarnków.

Poz. 2599, 2600

2. Zmiany w Statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie
przewidzianym dla jego nadania.

§20. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statu-
tem maj¹ zastosowanie przepisy Ustawy o pomocy spo³ecz-
nej i akty wykonawcze do niej oraz przepisy powszechnie
obowi¹zuj¹ce.

§21. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Czarnków oraz Kierownikowi Gminnego O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Czarnkowie.

§22. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie w terminie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego.

§23. Traci moc Uchwa³a Nr XXXIII/332/2002 Rady Gminy
Czarnków z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie nadania
Statutu Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Czarnko-
wie.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czarnków

(�) Henryk Mietlicki

2600

UCHWA£A Nr 158/XIX/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 25 maja 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr 134/XXXIV/01 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 12 listopada 2001 r.
w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Wieleñ.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 21 ust. 1 pkt 1 z dnia 21
czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71,
poz. 733), Rada Miejska w Wieleniu uchwala co nastêpuje:

§1. W za³¹czniku do uchwa³y Nr 314/XXXIV/01 Rady Miej-
skiej w Wieleniu z dnia 12 listopada 2001 r. w pkt 4 �Zasady
polityki czynszowej� ust. 4 skre�la siê.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wie-
lenia.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Jan Palacz
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2601

UCHWA£A Nr III/22/04 RADY GMINY W CHODZIE¯Y

z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania z Cmentarzy Komunalnych na terenie Gminy Chodzie¿

Poz. 2601

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 13, art.40 ust.2 pkt.4 i art.
41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23,
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271,
Nr 214 poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, Dz.U. z 2004 Nr 102, poz. 1055), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.
z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106 poz. 679 i Nr 121 poz. 770,
z 1998 r. Dz.U. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Dz.U. Nr 113, poz.
984, z 2003 r. Dz.U. Nr 96 poz. 874 i Nr 199 poz. 1937), Rada
Gminy w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Wprowadza siê regulamin u¿ytkowania Cmentarzy
Komunalnych na terenie Gminy Chodzie¿, stanowi¹cy za³¹cz-
nik Nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. Wysoko�æ op³at za korzystanie z Cmentarzy Komunal-
nych okre�li Wójt Gminy Chodzie¿.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Chodzie¿.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Iwona Górska

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr III/22/04

Rady Gminy w Chodzie¿y
z dnia 27 maja 2004 r.

REGULAMIN U¯YTKOWANIA CMENTARZY KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY CHODZIE¯

§1. 1. Zarz¹dc¹ cmentarzy komunalnych na terenie Gmi-
ny Chodzie¿, zwanych dalej cmentarzami, jest Wójt Gminy
Chodzie¿.

2. Zarz¹dca mo¿e upowa¿niæ so³tysa so³ectwa, na terenie
którego po³o¿ony jest cmentarz albo inn¹ osobê � zwanymi
dalej osobami upowa¿nionymi � do prowadzenia czynno�ci
zwi¹zanych z bie¿¹c¹ obs³ug¹ i nadzorem nad Cmentarzami.

§2. Za wykonanie czynno�ci zwi¹zanych z utrzymaniem
grobu lub miejsca grzebalnego w sposób zgodny z postano-
wieniami niniejszego regulaminu odpowiedzialno�æ wzglê-
dem Zarz¹dcy ponosz¹ osoby zwane dysponentami grobów.

§3. 1. Cmentarze otwarte s¹ codziennie w godzinach od
6.00 do 22.00.

2. Ceremonie cmentarne oraz prace zwi¹zane z budow¹
nagrobków lub grobowców mog¹ byæ wykonane wy³¹cznie
w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 18.00. W indywi-
dualnych, uzasadnionych przypadkach zgodê na ustalenie
innego terminu wyra¿a Zarz¹dca Cmentarza.

§4. 1. Wyjazd na teren cmentarzy pojazdami mechanicz-
nymi jest zabroniony, z zastrze¿eniem ust. 2 i 3.

2. Mo¿liwy jest wjazd pojazdów mechanicznych:

1) przewo¿¹cych osoby niepe³nosprawne o ograniczonej
mo¿liwo�ci ruchu,

2) firm pogrzebowych,

3) firm kamieniarskich.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy pojazdów
Zarz¹dcy Cmentarzy oraz pojazdów uprzywilejowanych
z mocy odrêbnych przepisów.

§5. 1. Osoby korzystaj¹ce z terenu cmentarzy zobowi¹za-
ne s¹ do zachowania spokoju, porz¹dku i czysto�ci.

2. Poszanowanie miejsc pochówku, utrzymanie porz¹dku
w obrêbie grobów nale¿y do powinno�ci osób dysponuj¹cych
grobem.
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3. Odpady i �mieci mog¹ byæ sk³adowane jedynie
w wyznaczonych do tego celu miejscach.

4. Wprowadzanie zwierz¹t na teren Cmentarzy jest zabro-
nione.

§6. 1. Ro�linno�æ na terenie Cmentarzy podlega szczegól-
nej ochronie.

2. Samowolne usuwanie drzew i krzewów jest zabronio-
ne.

3. Zabiegi pielêgnacyjne, polegaj¹ce na usuwaniu
samosiejek oraz podcinaniu ga³êzi, wymagaj¹ uzgodnienia
z Zarz¹dc¹ Cmentarzy.

4. Zabrania siê sadzenia drzew i krzewów w pobli¿u
miejsca pochówku i na ci¹gach komunikacyjnych bez zgody
Zarz¹dcy.

§7. 1. Organizacja ceremonii pogrzebowych wymaga
wcze�niejszego uzgodnienia z osob¹ upowa¿nion¹.

§8. 1. Zarz¹dca Cmentarzy pobiera op³aty wed³ug ustalo-
nego cennika za nastêpuj¹ce us³ugi:

1) za miejsce pochowania,

2) za rezerwacjê miejsca pochowania,

3) za korzystanie z wody

4) za wywóz �mieci

5) za udostêpnianie sali ceremonialnej i ch³odni.

2. Nie pobiera siê op³aty za miejsce na grób dziecka do
lat sze�ciu oraz za miejsce na grób matki z dzieckiem
w sytuacji, gdy ich �mieræ nast¹pi³a przy porodzie.

§9. Do us³ug cmentarnych zwi¹zanych z pochówkiem
nale¿y:

1) ustalenie miejsca pochowania,

2) ustalenie terminu pochowania,

3) wpisanie do ksi¹g cmentarnych,

4) udostêpnienie sali ceremonialnej i ch³odni z zastrze¿eniem
pkt 5,

5) us³uga wymienia w pkt 4 �wiadczona jest na Cmentarzach,
które posiadaj¹ sale ceremonialn¹ i ch³odniê.

§10. Do us³ug cmentarnych nie zwi¹zanych z pochów-
kiem nale¿y:

1) udzielenie rezerwacji miejsca pochowania,

2) przyjêcie op³at za korzystanie z wody i wywóz �mieci,

3) sporz¹dzenie wyci¹gu z ksi¹g cmentarnych na ¿yczenie
klienta.

§11. 1. Sprawy, o których mowa w §9 pkt 3 i §10 pkt 1
i 3 prowadzone s¹ przez Zarz¹dcê w siedzibie Urzêdu Gminy
w Chodzie¿y, ul. Notecka 28 w godzinach od 7.00 do 15.00
w dni robocze.

Poz. 2601

2. Sprawy, o których mowa w §9 pkt 1, 2 i 4 oraz w §10
pkt 2 prowadzone s¹ przez osobê upowa¿nion¹.

§12. 1. Zabudowa grobu i miejsca grzebalnego nie mo¿e
przekroczyæ ustawionej i op³aconej powierzchni grzebalnej.

2. Grób nie mo¿e byæ ponownie u¿yty do chowania przed
up³ywem 20 lat.

3. Po up³ywie 20 lat ponowne u¿ycie grobu do chowania
nie mo¿e nast¹piæ, je¿eli jakakolwiek osoba zg³osi zastrze¿e-
nie przeciw temu i ui�ci przewidzian¹ op³atê.

4. Zastrze¿enie, o którym mowa w ust. 3 ma skutek na
dalszych 20 lat i mo¿e byæ odnowione.

5. Terminy okre�lone w ust. 3 i 4 nie maj¹ zastosowania
do pochówków w grobach ziemnych i murowanych � g³êbi-
nowych, przeznaczonych do pochowania zw³ok wiêcej ni¿
jednej osoby.

§13. 1. Us³ugi pogrzebowe zwi¹zane z organizacj¹ cere-
monii wykonuj¹ na Cmentarzach firmy pogrzebowe i kamie-
niarskie wynajête przez klienta.

2. Wszelkie prace na terenie cmentarzy wykonywane
przez firmy pogrzebowe, kamieniarskie itp. wymagaj¹ wcze-
�niejszego uzgodnienia z osob¹ upowa¿nion¹.

3. Podmioty przyjmuj¹ce zlecenia na wykonywanie po-
chówku, przed przyst¹pieniem do kopania, s¹ zobowi¹zane
do uzyskania pisemnego wskazania lokalizacji pochówku od
osoby upowa¿nionej.

4. Doprowadzenie otoczenia miejsca wykonanej us³ugi
pochówku do stanu poprzedniego nale¿y do obowi¹zku pod-
miotu wykonuj¹cego tê us³ugê.

5. Wszelkie prace na terenach cmentarnych objêtych
ochron¹ konserwatora zabytków, wykraczaj¹ce poza zwyczaj-
ne utrzymanie porz¹dku na cmentarzach, a mog¹ce mieæ
wp³yw na stan ich zachowania, nale¿y uzgadniaæ a nastêpnie
podejmowaæ po uzyskaniu pozwolenia Wojewódzkiego Urzê-
du Ochrony Zabytków.

§14. 1. Przeprowadzenie ekshumacji winno byæ uzgod-
nione z Zarz¹dc¹ co najmniej na 7 dni przed jej planowanym
terminem.

2. Zdemontowane w wyniku np. ekshumacji pomniki lub
ich elementy nale¿y usun¹æ z terenu Cmentarzy.

§15. Umieszczenie na terenie Cmentarzy reklam zwi¹za-
nych z us³ugami cmentarnymi wymaga zgody Zarz¹dcy
i wniesienia op³at.

§16. Na terenach Cmentarzy zabronione jest wykonywa-
nie dzia³alno�ci handlowej i wszelkich innych czynno�ci na-
ruszaj¹cych powagê tego miejsca.

§17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regula-
minem nale¿y zwracaæ siê do Zarz¹dcy Cmentarzy. Przypadki,
których nie uwzglêdniono w regulaminie, regulowane bêd¹
dwustronnymi umowami.



— 12412 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 128

2602

UCHWA£A Nr XV/83/2004 RADY GMINY KACZORY

z dnia 28 maja 2004 r.

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

Poz. 2602

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568), art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U.
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001), Rada Gminy Kaczory
uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê statut Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo-
³ecznej w Kaczorach w brzmieniu za³¹cznika do niniejszej
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Kaczory.

§3. Traci moc uchwa³a Nr VIII/37/99 Rady Gminy Kaczory
z dnia 18 pa�dziernika 1999 r. w sprawie nadania statutu
Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Kaczorach.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr in¿. Stefan Kowal

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/83/2004

Rady Gminy Kaczory
z dnia 28 maja 2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W KACZORACH

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej zwany dalej
O�rodkiem jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹ powo³an¹ do
realizacji zadañ w zakresie pomocy spo³ecznej.

§2. O�rodek dzia³a na podstawie:

1) Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z pó�niejszymi zmianami).

2) Uchwa³y Gminnej Rady Narodowej Nr XI/56/90 z dnia 23
kwietnia 1990 r. w sprawie powo³ania Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej.

3) Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o �wiadczeniach
rodzinnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 228 poz. 2255 z pó�niejszymi
zmianami).

4) Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 z pó�niejszymi zmianami).

5) Niniejszego statutu.

6) Innych przepisów prawa powszechnie obowi¹zuj¹cych.

§3. O�rodek ma siedzibê w Kaczorach przy ul. Dwor-
cowej 22.

§4. 1. Obszarem dzia³ania O�rodka jest Gmina Kaczory.

2. O�rodek jest jednostk¹ bud¿etow¹.

ROZDZIA£ II

Przedmiot i zakres dzia³ania

§5. 1. O�rodek wykonuje zadania z zakresu pomocy spo-
³ecznej w³asne i zlecone gminie ustawami.

2. O�rodek realizuje zadania w³asne gminy o charakterze
obowi¹zkowym a w szczególno�ci:

1) realizacja gminnej strategii rozwi¹zywania problemów
spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnieniem programów
pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zywania proble-
mów alkoholowych i innych, których celem jest integracja
osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
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2) sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy
spo³ecznej,

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posi³ku oraz niezbêd-
nego ubrania osobom tego pozbawionym,

4) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków okresowych,

5) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków powsta³ych w wyniku zdarzenia losowego,

6) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków celowych na pokrycie
wydatków na �wiadczenia zdrowotne osobom bezdom-
nym oraz innym osobom nie maj¹cym dochodu i mo¿li-
wo�ci uzyskania �wiadczeñ na podstawie przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia,

7) przyznawanie zasi³ków celowych w formie biletu kredyto-
wanego,

8) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
za osobê, która zrezygnuje z zatrudnienia w zwi¹zku
z konieczno�ci¹ sprawowania bezpo�redniej, osobistej
opieki nad d³ugotrwale lub ciê¿ko chorym cz³onkiem ro-
dziny oraz wspólnie nie zamieszkuj¹cym matk¹, ojcem lub
rodzeñstwem,

9) praca socjalna,

10) organizowanie i �wiadczenie us³ug opiekuñczych, w tym
specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wy³¹czeniem
specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburze-
niami psychicznymi,

11) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuñ-
czo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszka-
niach chronionych,

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

13) do¿ywianie dzieci,

14) sprawienie pogrzebu w tym osobom bezdomnym,

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

16) sporz¹dzanie sprawozdawczo�ci oraz przekazywanie jej
w³a�ciwemu wojewodzie, równie¿ w wersji elektronicznej,
z zastosowaniem systemu elektronicznego,

17) utworzenie i utrzymanie o�rodka pomocy spo³ecznej,
w tym zapewnienie �rodków na wynagrodzenie.

3. Zadaniem O�rodka jest realizacja zadañ w³asnych gminy
a w szczególno�ci:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków specjalnych celo-
wych,

Poz. 2602

2) przyznawanie i wyp³acanie pomocy na ekonomiczne usa-
modzielnienie w formie zasi³ków, po¿yczek oraz pomocy
w naturze,

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

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

4. O�rodek realizuje zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rz¹dowej a w szczególno�ci:

1) przyznawanie i wyp³acanie zasi³ków sta³ych,

2) op³acanie sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne okre�lo-
nych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Na-
rodowym Funduszu Zdrowia,

3) organizowanie i �wiadczenie specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami
psychicznymi,

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

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury �rodowiskowych do-
mów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychiczny-
mi.

6) realizacja zadañ wynikaj¹cych z rz¹dowych programów
pomocy spo³ecznej, maj¹cych na celu ochronê poziomu
¿ycia osób, rodzin i grup spo³ecznych oraz rozwój specja-
listycznego wsparcia.

5. O�rodek realizuje zadania z zakresu �wiadczeñ rodzin-
nych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rz¹dowej:

1) przyznaje i wyp³aca zasi³ki rodzinne wraz z dodatkami do
zasi³ku rodzinnego,

2) przyznaje i wyp³aca �wiadczenia opiekuñcze.

ROZDZIA£ III

Gospodarka finansowa

§6. 1. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjn¹, finansowan¹
z bud¿etu gminy.

2. O�rodek dzia³a w oparciu o �rodki finansowe:

1) z bud¿etu gminy Kaczory - w zakresie zadañ w³asnych,

2) dotacje z bud¿etu Wojewody - w zakresie zadañ zleconych.

3. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjna, finansowan¹
z bud¿etu gminy.
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§7. Podstaw¹ gospodarki finansowej O�rodka jest corocz-
ny plan finansowy sporz¹dzany przez kierownika, akceptowa-
ny prze Wójta i podlegaj¹cy zatwierdzeniu przez Radê Gminy.

ROZDZIA£ IV

Organizacja wewnêtrzna

§8. 1. Na czele O�rodka stoi kierownik, który kieruje jego
dzia³alno�ci¹ i reprezentuje O�rodek na zewn¹trz.

2. Kierownika O�rodka zatrudnia i zwalnia Wójt.

§9. Kierownik odpowiada za w³a�ciw¹ organizacje pracy
oraz nadzór merytoryczny nad realizacj¹ zadañ O�rodka przez
poszczególne stanowiska pracy.

§10. Kierownik O�rodka wykonuje czynno�ci kierownika
jednostki wynikaj¹ce z kodeksu pracy oraz ustala zakres
czynno�ci dla poszczególnych stanowisk pracy.

§11. Wójt udziela kierownikowi O�rodka Pomocy Spo-
³ecznej upowa¿nienia do wydawania decyzji administracyj-
nych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecz-
nej nale¿¹cych do w³a�ciwo�ci gminy.

§12. Upowa¿nienie to mo¿e byæ tak¿e udzielone innej
osobie na wniosek kierownika O�rodka pomocy spo³ecznej.

§13. Kierownik O�rodka Pomocy Spo³ecznej sk³ada radzie
gminy coroczne sprawozdanie z dzia³alno�ci o�rodka oraz
przedstawia potrzeby w zakresie pomocy spo³ecznej.

§14. O�rodek pomocy spo³ecznej zatrudnia pracowników
socjalnych proporcjonalnie do liczby ludno�ci gminy w sto-
sunku jeden pracownik socjalny na 2 tysi¹ce mieszkañców,
nie mniej jednak ni¿ trzech pracowników oraz pracowników
w celu realizacji �wiadczeñ rodzinnych.

§15. Zasady wynagradzania pracowników okre�laj¹ od-
rêbne przepisy.

§16. Wynagrodzenie za pracê ustala dla kierownika Wójt,
dla pracowników kierownik O�rodka.

ROZDZIA£ V

Postanowienia koñcowe

§17. Zmiana niniejszego statutu mo¿e nast¹piæ w trybie
przewidzianym dla jego uchwalenia.

Poz. 2602, 2603

2603

UCHWA£A Nr XV/82/04 RADY GMINY GRODZIEC

z dnia 17 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad i trybu umarzania oraz udzielania innych ulg w sp³acie wierzytelno�ci jednostek
organizacyjnych Gminy Grodziec z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów

ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustalenia organów do tego upowa¿nionych

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. Nr 142,
poz. 1591 z 2001 r.; ze zmianami), art. 34a ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz.
148 z 2003 r.), uchwala siê co nastêpuje:

§1. Ustala siê zasady i tryb umarzania, odraczania termi-
nu p³atno�ci oraz rozk³adania na raty wierzytelno�ci jednostek
organizacyjnych Gminy Grodziec z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿-

nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja
podatkowa - zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do uchwa³y.

§2. Ustala siê, ¿e organem w³a�ciwym do dokonywania
czynno�ci, o których mowa w §1 jest Wójt Gminy Grodziec.

§3. Zobowi¹zuje siê Wójta Gminy do sk³adania Radzie
Gminy pisemnego sprawozdania dotycz¹cego zakresu umo-
rzonych wierzytelno�ci, odroczeñ terminu p³atno�ci wierzytel-
no�ci, rozk³adania p³atno�ci wierzytelno�ci na raty - zgodnie
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z wzorem stanowi¹cym za³¹cznik nr 2 do uchwa³y; Sprawoz-
danie nale¿y sk³adaæ w okresach do dnia 31 sierpnia i 15
grudnia ka¿dego roku;

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ Urzê-
du Gminy Grodziec oraz publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.

Poz. 2603

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
opublikowania w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Grodziec
(�) Piotr Klimkiewicz

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XV/82/04

Rady Gminy Grodziec
z dnia 17 czerwca 2004 r.

ZASADY I TRYB UMARZANIA, ODRACZANIA TERMINU P£ATNO�CI ORAZ ROZK£ADANIA
NA RATY WIERZYTELNO�CI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY GRODZIEC Z TYTU£U NALE¯NO�CI

PIENIÊ¯NYCH, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIÊ PRZEPISÓW USTAWY - ORDYNACJA PODATKOWA.

1. Wierzytelno�ci pieniê¿ne jednostek organizacyjnych Gmi-
ny Grodzie mog¹ byæ z urzêdu lub na wniosek d³u¿nika
umarzane w ca³o�ci lub czê�ci, w przypadku:

a) ca³kowitej nie�ci¹galno�ci, albo

b) wyj¹tkowo trudnej sytuacji ¿yciowej i rodzinnej d³u¿-
nika;

2. Ca³kowita nie�ci¹galno�æ wierzytelno�ci ma miejsce wów-
czas, gdy wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:

1) d³u¿nik bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ zmar³, nie pozostawia-
j¹c ¿adnego maj¹tku lub pozostawi³ ruchomo�ci nie
podlegaj¹ce egzekucji,

2) d³u¿nik bêd¹cy osob¹ prawn¹ zosta³ wykre�lony
z w³a�ciwego rejestru osób prawnych przy jednocze-
snym braku maj¹tku, z którego mo¿na by egzekwowaæ
nale¿no�æ, a odpowiedzialno�æ z tytu³u nale¿no�ci nie
przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,

3) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³o�ci d³u¿nika
lub umorzy³ postêpowanie, gdy maj¹tek d³u¿nika nie
wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postêpowa-
nia, a tak¿e w razie stwierdzenia, ¿e przedmioty maj¹t-
kowe wchodz¹ce w sk³ad maj¹tku d³u¿nika s¹ obci¹¿o-
ne zastawem, zastawem rejestrowym lub hipotek¹,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od
kosztów dochodzenia i egzekucji tej nale¿no�ci lub
postêpowanie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne;

3. Wyj¹tkowo trudna sytuacja ¿yciowa i rodzinna d³u¿nika
ma miejsce wówczas, gdy:

a) d³u¿nik nie osi¹ga ¿adnych dochodów w rozumieniu
przepisów o pomocy spo³ecznej, albo dochód w rodzi-

nie d³u¿nika nie przekracza 25% minimalnego wyna-
grodzenia pracowników lub,

b) d³u¿nikiem jest matka (ojciec) samotnie wychowuj¹ca
dzieci, niepracuj¹ca ze wzglêdu na wychowanie dzieci
i na bie¿¹co korzystaj¹ca ze �wiadczeñ z opieki spo³ecz-
nej w rozmiarze nie przekraczaj¹cym 200 z³otych na
jedn¹ osobê w rodzinie,

c) sytuacja rodzinna d³u¿nika wskazuje na celowo�æ
zastosowania umorzenia nale¿no�ci;

4. Przed podjêciem decyzji w przedmiocie umorzenia wierzy-
telno�ci z przyczyn wskazanych w ust. 3 Wójt zleca
Kierownikowi Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej prze-
prowadzenie wywiadu �rodowiskowego na zasadach
okre�lonych w przepisach o pomocy spo³ecznej oraz za-
opiniowanie celowo�ci umorzenia wierzytelno�ci wobec
d³u¿nika;

5. Umarzanie nale¿no�ci o charakterze cywilnoprawnym
w przypadku, gdy oprócz d³u¿nika g³ównego s¹ zobowi¹-
zane inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko wtedy, gdy warunki
umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich zobowi¹zanych;

6. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³ecznymi
lub gospodarczymi, na wniosek d³u¿nika, Wójt mo¿e od-
roczyæ termin sp³aty ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci albo
roz³o¿yæ p³atno�æ ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci na raty,
bior¹c pod uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz
interes Gminy Grodziec;

7. W razie braku podstaw do umorzenia wierzytelno�ci,
w przypadku stwierdzenia okresowych trudno�ci finanso-
wych d³u¿nika, wzglêdnie trudno�ci wynikaj¹cych z ogól-
nej sytuacji gospodarczej w kraju lub regionie, Wójt mo¿e
z urzêdu odroczyæ termin p³atno�ci lub roz³o¿yæ wierzytel-
no�æ na raty;
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8. Umorzenie wierzytelno�ci, albo odroczenie terminu p³at-
no�ci lub roz³o¿enie wierzytelno�ci na raty mo¿e dotyczyæ
wierzytelno�ci podstawowej, jak równie¿ naliczonych
odsetek;

9. Umorzenie wierzytelno�ci, albo odroczenie terminu p³at-
no�ci lub roz³o¿enie wierzytelno�ci na raty nastêpuje:

1) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze administra-
cyjno - prawnym - na podstawie decyzji Wójta,

2) w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze cywilno-
prawnym � na podstawie umowy pomiêdzy Wójtem
i d³u¿nikiem;

Poz. 2603, 2604

10. W razie stwierdzenia, ¿e d³u¿nik we wniosku o zastosowa-
nie jednej z form pomocy okre�lonej w niniejszej uchwale
poda³ nieprawdziwe dane, w oparciu o które rozpatrywana
by³a jego sprawa. Wójt kieruje do d³u¿nika pismo,
w którym informuje go o niemo¿no�ci korzystania z pomo-
cy okre�lonej w uchwale w ci¹gu najbli¿szych 3 lat, licz¹c
od dnia rozstrzygniêcia sprawy.

11. W przypadku, gdy dzia³anie d³u¿nika, o którym mowa
w ust. 10 nosi znamiona przestêpstwa Wójt wystêpuje do
Prokuratora Rejonowego z wnioskiem o przeprowadzenie
postêpowania wyja�niaj¹cego.

Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XV/82/04

Rady Gminy Grodziec
z dnia 17 czerwca 2004 r.

SPRAWOZDANIE Z DOKONANYCH UMORZEÑ WIERZYTELNO�CI GMINNYCH
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ UDZIELONYCH ULG I UMORZEÑ
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2604

UCHWA£A Nr XIII/127/2004 RADY MIASTA I GMINY W MARGONINIE

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci wska�nika procentowego okre�laj¹cego maksymaln¹ wysoko�æ dodatku mieszkaniowego

Na podstawie 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 ze zmianami w 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr
214, poz. 1806, w 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 6 ust. 10 i 11 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 734,
z 2002 r. Nr 216, poz. 1826 i z 2003 r. Nr 203, poz. 1966), Rada
Miasta i Gminy w Margoninie uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê wska�nik w wysoko�ci 50% bêd¹cy pod-
staw¹ do ustalenia maksymalnej wysoko�ci dodatku miesz-
kaniowego.

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

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Zbigniew Janke
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2605

UCHWA£A Nr XVI/119/04 RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE

z dnia 23 czerwca 2004 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie regulaminu okre�laj¹cego dla nauczycieli wysoko�æ stawek dodatków: za wys³ugê lat,
motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków, szczegó³owy

sposób obliczania wynagradzania za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny dora�nych zastêpstw, wysoko�æ i
warunki wyp³acania nagród oraz innych �wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy, a tak¿e wysoko�æ nauczycielskiego

dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady jego przyznawania i wyp³acania

Poz. 2605

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. � Karta Nauczyciela (Dz.U z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966 i Nr 213, poz.
2081) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXI/128/2000 Rady Miejskiej w Ry-
chwale z dnia 29 wrze�nia 2000 r. w sprawie regulaminu
okre�laj¹cego dla nauczycieli wysoko�æ stawek dodatków: za
wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy
oraz szczegó³owe warunki przyznawania tych dodatków, szcze-
gó³owy sposób obliczania wynagradzania za godziny po-
nadwymiarowo oraz za godziny dora�nych zastêpstw, wyso-
ko�æ i warunki wyp³acania nagród oraz innych �wiadczeñ
wynikaj¹cych ze stosunku pracy, a tak¿e wysoko�æ nauczy-
cielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegó³owe zasady
jego przyznawania i wyp³acania, zmienionej uchwa³¹ Nr VI/37/
03 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 kwietnia 2003 r.,
w za³¹czniku do uchwa³y, wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1) tytu³ uchwa³y otrzymuje brzmienie:

�w sprawie wynagrodzenia i dodatku mieszkaniowego dla
nauczycieli zatrudnionych w szko³ach prowadzonych przez
Gminê Rychwa³.;

2) w §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

�3. �rodki finansowe na dodatki motywacyjne nalicza siê
w wysoko�ci 5% od minimalnego wynagrodzenia zasad-
niczego nauczyciela sta¿ysty na etat faktycznie obsadzony
w szkole i proporcjonalnie do zatrudnienia nauczyciela,
w ramach posiadanych �rodków.�;

3) w §5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

�1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowi-
sko kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysoko�ci:

1) dyrektorowi przedszkola czynnego ponad 5
godzin dziennie � do 30%,

2) dyrektorowi szko³y licz¹cej do 7 oddzia³ów w³¹cz-
nie � do 30%,

3) dyrektorowi szko³y licz¹cej ponad 8 oddzia³ów
� do 40%,

4) wicedyrektorowi szko³y � do 25%,

pobieranego wynagrodzenia zasadniczego�.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

�2. Nauczycielowi realizuj¹cemu dodatkowe zada-
nia oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny
w wysoko�ci:

1) minimalnego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela sta¿ysty dla:

a) nauczyciela wychowawcy klasy w szkole - 2%,

b) nauczyciela wychowawcy w oddziale przed-
szkolnym - 2,5%,

c) nauczyciela opiekuna sta¿u - 2%,

2) maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego na-
uczyciela mianowanego dla doradcy metodycz-
nego - do 30%;

4) w §10 w ust. 2 wyrazy ��redniego wynagrodzenia nauczy-
ciela sta¿ysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty
Nauczyciela� zastêpuje siê wyrazami �minimalnego wy-
nagrodzenia zasadniczego nauczyciela sta¿ysty�.

§2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie
z dniem 1 wrze�nia 2004 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej w Rychwale

(�) Jadwiga Pietruszak
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2606

UCHWA£A Nr XXIII/144/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XV/116/99, Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 1999 roku,
w sprawie okre�lenia trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu Gminy podmiotom
nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku

Poz. 2606, 2607

Na podstawie 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 ze zmianami) oraz art. 118 ust. 2
pkt 2, ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (tekst. jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148
ze zmianami) w zwi¹zku z art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 roku, Przepisy wprowadzaj¹ce ustawê o dzia-
³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,
poz. 874 ze zmianami), Rada Miejska Gminy Skoki uchwala,
co nastêpuje:

§1. Paragraf 1 Uchwa³y Nr XV/116/99, Rady Miejskiej
Gminy Skoki z dnia 1 grudnia 1999 r. w sprawie okre�lenia
trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu gminy
podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
i nie dzia³aj¹cych w celu osi¹gniêcia zysku, otrzymuje brzmie-
nie:

�O udzielenie dotacji z bud¿etu gminy na realizacjê zadañ
w³asnych gminy, nie wymienionych w art. 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami), b¹d�
przepisach odrêbnych mog¹ ubiegaæ siê podmioty nie
zaliczone do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce
w celu osi¹gniêcia zysku�.

§2. W §4 uchwa³y wyrazy �Zarz¹dowi Miasta i Gminy�
zastêpuje siê wyrazem �Burmistrzowi�.

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

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

(�) Gra¿yna Szymkowiak

2607

UCHWA£A Nr XXIII/145/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkó³ i publicznych
przedszkoli, prowadzonych przez inne ni¿ Gmina osoby prawne lub fizyczne

Na podstawie 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 ze zmianami) oraz art. 80 ust. 4
ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (tekst
jednolity Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami), Rada
Miejska Gminy Skoki uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê zasady przyznawania dotacji z bud¿etu
Miasta i Gminy Skoki dla publicznych szkó³ i publicznych
przedszkoli, prowadzonych przez inne ni¿ Gmina osoby praw-
ne lub fizyczne.

§2. 1. Dotacji udziela siê na wniosek osób prowadz¹cych
jednostki wymienione w §1, przedstawiony nie pó�niej ni¿ do
dnia 30 wrze�nia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
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2. Do dotacji udzielonej w roku 2004 termin ten ustala siê
na dzieñ 31 lipca 2004 r.

§3. Wniosek powinien zawieraæ:

1) planowan¹ liczbê uczniów i przedszkolaków,

2) zobowi¹zanie do comiesiêcznego informowania Burmi-
strza Miasta i Gminy Skoki o zmianach zachodz¹cych
w liczbie uczniów,

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

§4. Dane zawarte we wniosku podlegaj¹ sprawdzeniu
przez Burmistrza.

§5. 1. Udzielenie dotacji podmiotom o których mowa
w §1 uchwa³y nastêpuje na podstawie odrêbnej umowy.

2. Umowa okre�la miêdzy innymi:

1) sposób przekazywania dotacji,

2) tryb kontroli wykorzystania dotacji,

3) tryb rozliczenia dotacji i zasady zwrotu jej niewykorzysta-
nej czê�ci.

3. Dotacja przys³uguje na ka¿dego ucznia:

1) szko³y publicznej:

w wysoko�ci równej kwocie przewidzianej na 1 ucznia
danego typu i rodzaju szko³y w czê�ci o�wiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkê sa-
morz¹du terytorialnego,

2) przedszkola publicznego:

w wysoko�ci równej wydatkom bie¿¹cym przewidzia-
nym na 1 ucznia w przedszkolach publicznych prowa-
dzonych przez Gminê, z tym, ¿e na ucznia niepe³no-
sprawnego w wysoko�ci nie ni¿szej ni¿ kwota przewi-
dziana na niepe³nosprawnego ucznia przedszkola
i oddzia³u przedszkolnego w czê�ci o�wiatowej sub-
wencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkê samo-
rz¹du terytorialnego.
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§6. 1. Dotacje dla podmiotów, o których mowa w §1
niniejszej uchwa³y, przekazywane bêd¹, pocz¹wszy od 2005 r.
w dwunastu czê�ciach, w terminie do 15 dnia ka¿dego mie-
si¹ca.

2. W roku 2004, dotacja przekazana zostanie w czterech
czê�ciach, pocz¹wszy od miesi¹ca wrze�nia, w terminach
wskazanych w ust. 1.

§7. 1. Osoba prawna lub fizyczna, o której mowa w §1
uchwa³y, przekazuje Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki:

1) nie pó�niej ni¿ w ci¹gu 15 dni po up³ywie ka¿dego mie-
si¹ca rozliczenie otrzymanych dotacji za okres od pocz¹tku
roku kalendarzowego do koñca minionego miesi¹ca spra-
wozdawczego;

2) nie pó�niej ni¿ do 25 dnia miesi¹ca poprzedzaj¹cego
miesi¹c udzielenia dotacji, informacjê o liczbie uczniów na
miesi¹c nastêpny.

2. Dotacje za kolejny miesi¹c kalendarzowy umniejsza siê
o kwoty nadp³acone w miesi¹cu poprzednim.

3. Osoba prawna lub fizyczna o której mowa w §1 uchwa-
³y zobowi¹zana jest do przedstawienia do wgl¹du dokumen-
tacji potwierdzaj¹cej wykorzystanie dotacji zgodnie z przezna-
czeniem.

4. W przypadku niezgodnego z umow¹ wykorzystania
dotacji, podlegaj¹ one zwrotowi na rachunek bud¿etu Gminy
wraz z odsetkami ustawowymi, których bieg rozpoczyna siê
od dnia przekazania dotacji podmiotom wymienionym w §1
uchwa³y.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Skoki.

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

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

(�) Gra¿yna Szymkowiak
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UCHWA£A Nr XXIII/146/2004 RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie planu sieci publicznych przedszkoli oraz granic ich obwodów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. Nr 142.
poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), oraz art. 14a ustawy z dnia
07 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty (tekst jednolity Dz.U.
Nr 67 poz. 329 z 1996 r. ze zmianami), Rada Miejska Gminy
Skoki uchwala, co nastêpuje:

§1. Ustala siê plan sieci publicznych przedszkoli oraz
granic ich obwodów na terenie gminy Skoki:

1. Publiczne Przedszkole w Skokach, uczêszczaæ bêd¹ do
niego dzieci z miejscowo�ci: Skoki, Rakojady, Kakulin,
Nadm³yn, Kuszewo, Ro�cinno, Antoniewo - Zak³ad, Anto-
niewo Górne, Roszkówko (czê�æ), Potrzanowo, Budzisze-
wice, Bli¿yce, Glinno, Jagniewice, Niedarzyn, Wysoka.

2. Publiczne Przedszkole w Jab³kowie z oddzia³ami przed-
szkolnymi w Rejowcu i Lechlinie:

- do Publicznego Przedszkola w Jab³kowie uczêszczaæ
bêd¹ dzieci z miejscowo�ci: Jab³kowo, Pomarzanki,
Raczkowo,

- do oddzia³u przedszkolnego w Rejowcu uczêszczaæ
bêd¹ dzieci z miejscowo�ci: Rejowiec, S³awa, Szczo-
drochowo, Nied�wiedziny, Dzwonowo Le�ne, Dzwono-
wo, Ignacewo, Brze�no, S³awica, Paw³owo Skockie,
Stawiany, Mi¹czynek, M³ynki,

- do oddzia³u przedszkolnego w Lechlinie uczêszczaæ
bêd¹ dzieci z miejscowo�ci: Lechlin, Lechlin Huby,
Lechlinek, Roszkowo, Roszkówko (czê�æ), Grzybowo,
Grzybowice, Chociszewo, Chociszewko, £osiniec.

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

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 wrze�nia 2004 r.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej Gminy Skoki

(�) Gra¿yna Szymkowiak
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UCHWA£A Nr XV/94/04 RADY MIEJSKIEJ W Z£OTOWIE

z dnia 24 czerwca 2004 r.

w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie
lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie 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 ze zmianami, z 2002 r. Dz.U. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr
162 poz. 1568; z 2004 r.: Dz.U. Nr 102 poz. 1055), art. 81
w zwi¹zku z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U Nr 162, poz. 1568 ze
zmian¹ z 2004 r.: Dz.U. Nr 96 poz. 959) oraz zgodnie z ustaw¹
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst

jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami:
z 2000 r. Dz.U. Nr 122 poz. 1315; z 2001 r. Dz.U Nr 88 poz. 961;
z 2002 r. Dz.U. Nr 153 poz. 1271 i Nr 156 poz. 1300;
z 2003 r (Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874,
Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851; z 2004 r.: Dz.U. Nr 19 poz.
177 i Nr 93 poz. 890), Rada Miejska w Z³otowie uchwala, co
nastêpuje

§1. Uchwa³a okre�la zasady udzielania z bud¿etu Gminy
Miasta Z³otów dotacji na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytku.
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§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) dotacji - rozumie siê przez to dotacjê celow¹ na dofinan-
sowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub ro-
bót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwa-
tora zabytków,

2) zabytku - rozumie siê przez to zabytek zdefiniowany w art.
3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami, znajduj¹cy siê na obszarze Gminy
Miasta Z³otów, wpisany do rejestru zabytków prowadzo-
nego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków,

3) gminie - rozumie siê przez to Gminê Miasto Z³otów.

§3. 1. Z bud¿etu gminy mo¿e zostaæ udzielona dotacja na
dofinansowanie:

1) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, ustalonych na podstawie kosztorysu zatwierdzonego
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków, które zo-
stan¹ przeprowadzone w roku z³o¿enia przez wnioskodaw-
cê wniosku o udzielenie dotacji lub w roku nastêpuj¹cym
po roku z³o¿enia tego wniosku,

2) nak³adów koniecznych na wykonanie prac konserwator-
skich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabyt-
ku, które zosta³y przeprowadzone w okresie roku poprze-
dzaj¹cego rok z³o¿enia przez wnioskodawcê wniosku
o udzielenie dotacji.

2. Wniosek o udzielenie dotacji, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wnioskodawca mo¿e z³o¿yæ po przeprowadzeniu wszyst-
kich prac lub robót przy zabytku, okre�lonych w pozwoleniu
wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

3 £¹czn¹ kwotê dotacji w danym roku bud¿etowym
okre�la ka¿dorazowa uchwa³a bud¿etowa.

§4. Dotacja mo¿e zostaæ udzielona ka¿demu, kto jest
w³a�cicielem lub posiadaczem zabytku.

§5. 1.Dotacja mo¿e obejmowaæ nak³ady konieczne na:

1) sporz¹dzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badañ konserwatorskich, architektonicz-
nych lub archeologicznych,

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restaura-
torskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego;

6) sporz¹dzenie projektu odtworzenia kompozycji wnêtrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabyt-
ku;

8) stabilizacjê konstrukcyjn¹ czê�ci sk³adowych zabytku lub
ich odtworzenie w zakresie niezbêdnym dla zachowania
tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupe³nienie tynków i ok³adzin architekto-
nicznych albo ich ca³kowite odtworzenie, z uwzglêdnie-
niem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynale¿no�ci zabytku, je¿eli
odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji
tej przynale¿no�ci;

11) odnowienie lub ca³kowite odtworzenie okien, w tym o�cie¿-
nic i okiennic, zewnêtrznych odrzwi i drzwi, wiê�by dacho-
wej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizacjê instalacji elektrycznej w zabytkach drewnia-
nych lub w zabytkach, które posiadaj¹ oryginalne,
wykonane z drewna czê�ci sk³adowe i przynale¿no�ci;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) uzupe³nianie narysów ziemnych dzie³ architektury obron-
nej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o w³a-
snych formach krajobrazowych;

15) dzia³ania zmierzaj¹ce do wyeksponowania istniej¹cych,
oryginalnych elementów zabytkowego uk³adu parku lub
ogrodu;

16) zakup materia³ów konserwatorskich i budowlanych, nie-
zbêdnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisa-
nym do rejestru, o których mowa w pkt 7 - 15;

17) zakup i monta¿ instalacji przeciww³amaniowej oraz prze-
ciwpo¿arowej i odgromowej.

2. Dotacja mo¿e byæ udzielona w wysoko�ci do 100%
nak³adów koniecznych na wykonanie przez wnioskodawcê
prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowla-
nych przy zabytku.

3. Dotacja nie mo¿e zostaæ udzielona:

1) je¿eli nak³ady konieczne na prace konserwatorskie, restau-
ratorskie lub roboty budowlane w 100% s¹ finansowane
z dotacji pochodz¹cych z innych �róde³,

2) je¿eli ³¹czna kwota dotacji udzielonych przez gminê i inne
uprawnione podmioty przekroczy³a wysoko�æ 100% nak³a-
dów koniecznych na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane.

§6. 1. Wniosek o przyznanie dotacji sk³ada siê Burmi-
strzowi Miasta Z³otowa do dnia 31 pa�dziernika ka¿dego roku.
Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik do
uchwa³y.

2. Do wniosku o udzielenie dotacji na przeprowadzenie
prac lub robót w roku z³o¿enia wniosku lub w roku nastêpu-
j¹cym po roku z³o¿enia wniosku nale¿y do³¹czyæ:

1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodaw-
cê tytu³u prawnego do zabytku;

3) decyzjê w³a�ciwego organu ochrony zabytków zezwala-
j¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji;
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4) pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

5) kosztorys ofertowy prac, z uwzglêdnieniem cen zakupu
materia³ów niezbêdnych do ich przeprowadzenia;

6) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów.

3. Do wniosku o udzielenie dotacji na prace lub roboty
przeprowadzone w okresie roku poprzedzaj¹cego rok z³o¿enia
wniosku nale¿y do³¹czyæ:

1) decyzjê o wpisie zabytku do rejestru zabytków;

2) dokument potwierdzaj¹cy posiadanie przez wnioskodaw-
cê tytu³u prawnego do zabytku;

3) decyzjê w³a�ciwego organu ochrony zabytków zezwala-
j¹c¹ na przeprowadzenie prac lub robót, które maj¹ byæ
przedmiotem dotacji;

4) pozwolenie na budowê, gdy wniosek dotyczy prac lub
robót przy zabytku nieruchomym lub program prac, gdy
wniosek dotyczy prac przy zabytku ruchomym;

5) kosztorys powykonawczy przeprowadzonych prac,
z uwzglêdnieniem kosztów zakupu materia³ów;

6) protokó³ odbioru przez wojewódzkiego konserwatora za-
bytków przeprowadzonych prac;

7) obmiar przeprowadzonych prac potwierdzony przez woje-
wódzkiego konserwatora zabytków;

8) wykaz faktur i rachunków, które zosta³y op³acone w ca³o-
�ci lub w czê�ci ze �rodków pochodz¹cych z dotacji, ze
wskazaniem wystawcy, daty wystawienia i numeru faktu-
ry lub rachunku wraz z wyszczególnieniem przedmiotu
i wysoko�ci wydatków;

9) informacjê o wnioskach o udzielenie dotacji skierowanych
do innych organów.

4. Termin, o którym mowa w ustêpie 1 zdanie pierwsze,
nie ma zastosowania w przypadku ubiegania siê o dotacjê na
prace interwencyjne wynikaj¹ce z zagro¿enia zabytku.

§7. 1. Dotacje przyznaje Rada Miejska w Z³otowie na
wniosek Burmistrza Miasta Z³otowa.

2. W uchwale Rady Miejskiej o przyznaniu dotacji okre�la
siê nazwê otrzymuj¹cego dotacjê, prace lub roboty, na wyko-
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nanie których przyznano dotacjê oraz kwotê przyznanej dota-
cji.

§8. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy
okre�laj¹cej w szczególno�ci:

1) zakres planowanych prac i termin ich realizacji,

2) wysoko�æ udzielonej dotacji i tryb jej p³atno�ci uzale¿nio-
ny od wyniku ka¿dorazowej kontroli postêpu prac lub
robót i rozliczenia tych wydatków,

3) sposób i termin rozliczenia udzielonej dotacji,

4) pouczenie o odpowiedzialno�ci za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych przy wydatkowaniu otrzymanej
dotacji,

5) zobowi¹zanie ubiegaj¹cego siê o dotacjê do poddania siê
pe³nej kontroli w zakresie nale¿ytego wykonania prac lub
robót, w tym udostêpnienia niezbêdnej dokumentacji,

6) zasady zwrotu niewykorzystanej czê�ci dotacji lub dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§9. 1. Podmiot, który uzyska³ dotacjê, jest zobowi¹zany
do przedstawienia Burmistrzowi Miasta Z³otowa, zgodnie
z umow¹, rozliczenia dotacji pod wzglêdem rzeczowym
i finansowym. Podstaw¹ rozliczenia dotacji s¹ dokumenty,
o których mowa w §6 ustêp 3 pkt 5 � 8, które wnioskodawca,
po przeprowadzeniu prac objêtych umow¹, przekazuje Burmi-
strzowi Miasta Z³otowa.

2. Podmiot, który uzyska³ dotacjê, jest zobowi¹zany do
udostêpnienia Burmistrzowi Miasta Z³otowa wgl¹du do doku-
mentacji finansowej i ksiêgowej zwi¹zanej z realizacj¹ prze-
prowadzanych prac lub robót sfinansowanych ze �rodków
pochodz¹cych z dotacji.

§10. Wniosek o przyznanie dotacji w 2004 r mo¿na sk³a-
daæ do dnia 15 wrze�nia 2004 r.

§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Z³otowa.

§12. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy og³oszeñ
Urzêdu Miejskiego w Z³otowie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) in¿. Leszek Kurcin
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2610

UCHWA£A Nr XV/100/04 RADY MIASTA I GMINY SZAMOCIN

z dnia 25 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty za zajêcie pasa
drogowego dróg gminnych, na terenie gminy i miasta Szamocin

Poz. 2610

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 08 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz.
1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Dz.U. Nr 102, poz. 1055), oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2000 r.
Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958, Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz.
1371, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 62,
poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984,
Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz.
721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217, poz. 2124), Rada Miasta
i Gminy Szamocin uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych i miasta Szamocin, na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹
dróg, dotycz¹ce:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. Umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹dzania 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 w ce-
lach innych ni¿ wymienione w ust. 1 � 3.

§2. 1. Za zajêcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg gminnych, gminnych którym mowa w §1 ust. 1 i 4 ustala
siê nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

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

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

3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 6,00 z³.

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

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1m2

pasa drogowego w wysoko�ci 0,80 z³.

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

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

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

1) poza obszarem zabudowanym 10,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym 25,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 150,00 z³,

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych stosuje siê stawki w wysoko�ci 50% okre�lonych
w pkt 1, 2 i 3.

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

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
(wliczaj¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym.

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

powierzchni:

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

- poza terenem zabudowanym 0,50 z³,

- w terenie zabudowanym 0,50 z³.

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

3) pasa drogowego zajêtego na wydzielone miejsce parkin-
gowe (koperty) 0,25 z³/1 m2/dobê.

4) pasa drogowego zajêtego na tymczasowe stoisko handlo-
we 2,00 z³/1 m2/dobê.

2. Za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogowym rekla-
my ustala siê stawkê op³aty w wysoko�ci:

1) za 1m2powierzchni reklamy 0,50 z³.

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

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dni od jej og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamocin

(�) in¿. Ernst Kolander
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UCHWA£A Nr XIX/90/04 RADY GMINY W KOLE

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych w gminie Ko³o

Poz. 2611

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

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na
drogach gminnych w gminie Ko³o na cele niezwi¹zane
z budow¹, przebudow¹, remontem i ochron¹ dróg w nastê-
puj¹cej wysoko�ci:

1) w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:

- za 1 m2rowu drogowego, chodnika, �cie¿ki rowerowej,
placów pasów dziel¹cych i poboczy 0,50 z³ za dobê,

- za 1 m2 jezdni � do 20% jej szeroko�ci
1,00 z³ za dobê,

- za 1 m2 jezdni � powy¿ej 20% do 50% jej szeroko�ci
2,00 z³ za dobê,

- za 1 m2 jezdni powy¿ej 50% jej szeroko�ci a¿ do jej
ca³kowitego zajêcia 4,00 z³ za dobê;

2) w celu umieszczenia w pasie drogowym urz¹dzeñ infra-
struktury technicznej niezwi¹zanych z potrzebami zarz¹-
dzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w staw-
ce rocznej za 1 m2 rzutu poziomego urz¹dzenia:

- na obszarze niezabudowanym 5,00 z³,

- na obszarze zabudowanym 10,00 z³,

- na obiekcie mostowym 100,00 z³,

3) w celu umieszczenia reklamy � za 1 m2 powierzchni
jednostronnej reklamy na dobê 0,50 z³,

4) w celu umieszczenia tymczasowego stoiska handlowego
� za 1 m2 powierzchni stoiska za dobê 0,50 z³,

§2. Stawki op³at ustalone w §1 stosuje siê z uwzglêdnie-
niem nastêpuj¹cych zasad:

1) w przypadku zajêcia pasa drogowego przez niepe³ny rok
� stawki okre�lone w §1 ust. 1 pkt 2 przyjmuje siê
w wysoko�ci proporcjonalnej do liczby miesiêcy umiesz-
czenia urz¹dzenia w pasie drogowym, przy czym rozpo-
czêty miesi¹c nale¿y traktowaæ jako pe³ny,

2) zajêcie pasa drogowego przez czas krótszy ni¿ 24 godziny
nale¿y traktowaæ jako zajêcie tego pasa przez jedn¹ dobê,

3) je¿eli zajêta powierzchnia pasa drogowego jest mniejsza
ni¿ jeden metr kwadratowy, to stosuje siê w³a�ciw¹ staw-
kê za zajêcie 1 m2 pasa drogowego.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ko³o.

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

Przewodnicz¹ca Rady
(�) Teresa Biliñska
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UCHWA£A Nr XXIII/207/04 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Statutu Gminy Wrze�nia

Poz. 2612, 2613

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 5 ust. 3, art. 18 ust. 2 pkt
1, art. 18a ust. 5, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 2, art. 37a, i art.
51 ust. 3 Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity � Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214,poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,
poz. 1568), Rada Miejska we Wrze�ni uchwala, co nastêpuje:

§1. W regulaminie Komisji Rewizyjnej, stanowi¹cym za-
³¹cznik nr 5 do Statutu Gminy Wrze�nia, podjêtym uchwa³¹
Nr XXI/142/96 Rady Miejskiej we Wrze�ni z 23 lutego 1996 r.

(Dziennik Urzêdowy Województwa Poznañskiego Nr 8 poz. 84
ze zmianami) wprowadza siê nastêpuj¹c¹ zmianê:

W §4 skre�la siê ust.2.

§2. Pozosta³e postanowienia Statutu nie ulegaj¹ zmianie.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(�) Maciej Baranowski

2613

UCHWA£A Nr XXIII/208/04 RADY MIEJSKIEJ WE WRZE�NI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity � Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 234, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214,
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 oraz
Dz.U. Nr 99, poz. 1001), Rada Miejska we Wrze�ni uchwala,
co nastêpuje:

§1. Postanawia siê nadaæ Statut O�rodkowi Pomocy Spo-
³ecznej we Wrze�ni w tre�ci za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y.

§2. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(�) Maciej Baranowski
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/208/04
Rady Miejskiej we Wrze�ni

z dnia 28 czerwca 2004 r.

STATUT O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ WE WRZE�NI

Poz. 2613

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. O�rodek Pomocy Spo³ecznej zwany dalej �O�rod-
kiem� jest gminn¹ placówk¹ pomocy spo³ecznej dzia³aj¹c¹ na
podstawie ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami), niniejszego Statutu oraz
innych przepisów dotycz¹cych dzia³alno�ci placówek pomocy
spo³ecznej.

2. O�rodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹.

§2. 1. Siedzib¹ O�rodka jest Wrze�nia.

2. Obszarem dzia³ania O�rodka jest Gmina Wrze�nia.

§3. O�rodek wykonuje zadania w zakresie pomocy spo-
³ecznej, a w szczególno�ci:

1) tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy
spo³ecznej;

2) analizuje i ocenia zjawiska rodz¹ce zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej;

3) przyznaje i wyp³aca �wiadczenia;

4) pobudza spo³eczn¹ aktywno�æ w zaspokajaniu niezbêd-
nych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin;

5) pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzy-
skaniu zdolno�ci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie
oraz tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.

§4. Organami nadzoru s¹:

- Gmina � w zakresie zadañ w³asnych.

- Wojewoda � w zakresie zadañ zleconych.

§5. Rodzaje, formy i rozmiar �wiadczeñ przyznawanych
przez O�rodek okre�laj¹ przepisy ustawy o pomocy spo³ecz-
nej oraz innych aktów prawnych.

§6. O�rodek organizuje i realizuje pomoc spo³eczn¹ wspó³-
dzia³aj¹c z istniej¹cymi na jej terenie instytucjami, organiza-
cjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami charytatywnym, zwi¹z-
kami wyznaniowymi.

§7. 1. Decyzje administracyjne w sprawach dotycz¹cych
przyznawania �wiadczeñ z zakresu pomocy spo³ecznej wydaje
dyrektor O�rodka � na podstawie upowa¿nienia udzielonego
przez Burmistrza Miasta i Gminy.

2. W czasie nieobecno�ci Dyrektora decyzje, o których
mowa w pkt 1 wydaje pracownik O�rodka upowa¿niony
w trybie okre�lonym w pkt 1.

ROZDZIA£ II

Struktura organizacyjna

§8. W O�rodku dzia³aj¹ nastêpuj¹ce sekcje:

1) sekcja �wiadczeñ,

2) ksiêgowo�æ,

3) sekcja metodyczna,

4) sekcja us³ug opiekuñczych �wiadczonych w miejscu za-
mieszkania,

5) Dzienny Dom Pomocy Spo³ecznej,

6) sekcja dodatków mieszkaniowych.

§9. Zakres dzia³ania poszczególnych sekcji O�rodka wy-
mienionych w §8 okre�la regulamin organizacyjny nadawany
przez Dyrektora O�rodka.

§10. 1. O�rodkiem kieruje dyrektor.

2. Stosunek pracy z Dyrektorem nawi¹zuje i rozwi¹zuje
Burmistrz Miasta i Gminy.

3. Uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do
Dyrektora O�rodka wykonuje Burmistrz Miasta i Gminy.

§11. 1. Pracownicy O�rodka s¹ pracownikami samorz¹-
dowymi.

2. Prawa i obowi¹zki pracowników okre�la ustawa
o pracownikach samorz¹dowych oraz ustawa o pomocy
spo³ecznej.

3. Dyrektor O�rodka wykonuje wobec pracowników czyn-
no�ci z zakresu prawa pracy.

§12. 1. Dyrektor O�rodka zarz¹dza powierzonym mie-
niem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, na podstawie
upowa¿nienia udzielonego przez Burmistrza Miasta i Gminy.

2. Dyrektor O�rodka sk³ada Burmistrzowi Miasta i Gminy
sprawozdanie z dzia³alno�ci i sposobu wykorzystania przyzna-
nych dotacji bud¿etowych.

ROZDZIA£ III

Postanowienia koñcowe

§15. O�rodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z pe³nym brzmie-
niem nazwy i adresem siedziby.

§16. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie
okre�lonym dla jego nadania.
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UCHWA£A Nr XXIII/209/04 RADY MIEJSKIJ WE WRZE�NI

z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atno�ci
za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 oraz Dz.U. Nr 99,
poz. 1001), Rada Miejska we Wrze�ni uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe warunki przyznawania
i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze, warunki czê�ciowego i ca³kowitego zwolnienia
od op³at oraz tryb ich pobierania.

§2. 1. �wiadczenia w postaci us³ug opiekuñczych i spe-
cjalistycznych us³ug opiekuñczych przyznaje Dyrektor O�rod-
ka Pomocy Spo³ecznej we Wrze�ni w oparciu o art. 17 ust. 1

pkt 11 oraz art. 50 ustawy o pomocy spo³ecznej � na podsta-
wie za�wiadczenia lekarskiego, a w przypadku specjalistycz-
nych us³ug opiekuñczych � za�wiadczenie lekarza specjalisty
oraz przeprowadzonego wywiadu �rodowiskowego.

2. Dyrektor O�rodka Pomocy Spo³ecznej w decyzji
o przyznaniu �wiadczenia w postaci us³ug opiekuñczych okre-
�la wysoko�æ odp³atno�ci za nie, albo przyznaje to �wiadcze-
nie nieodp³atnie.

§3. 1. Odp³atno�æ w czê�ci albo w ca³o�ci, za �wiadczenia
w postaci us³ug opiekuñczych i specjalistycznych us³ug opie-
kuñczych nastêpuje wed³ug kryteriów podanych w tabeli:

����������	
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2. Ustala siê koszt 1 godziny us³ug opiekuñczych
w kwocie 8,00 z³.

3. Ustala siê koszt 1 godziny specjalistycznych us³ug
opiekuñczych w kwocie 15,00 z³.

§4. 1. Odp³atno�æ za �wiadczenia w postaci us³ug opie-
kuñczych i specjalistycznych us³ug opiekuñczych okre�la
w decyzji o przyznaniu �wiadczenia Dyrektor O�rodka Pomo-
cy.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, z uwzglêd-
nieniem indywidualnej sytuacji osobistej i maj¹tkowej �wiad-
czeniobiorcy, przyznaj¹cy �wiadczenie mo¿e nie stosowaæ
kryteriów, o których mowa w §3.

§5. Op³aty za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi
opiekuñcze pobierane s¹ od �wiadczeniobiorców przez opie-
kunki domowe z do³u po up³ywie miesi¹ca kalendarzowego
i wp³acane do Kasy O�rodka Pomocy Spo³ecznej.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta i Gminy Wrze�nia.

§7. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej we Wrze�ni

(�) Maciej Baranowski

Poz. 2614
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UCHWA£A Nr XXIV/147/04 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Miejskiemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U.
Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 214 poz. 1806,
z 2003 r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568,
z 2004 r. Dz.U. Nr 153 poz. 1271) oraz art. 110 ustawy z 12
marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz.
593, Nr 99 poz. 1001), Rada Miasta Czarnków nadaje: Statut
Miejskiemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej w Czarnkowie
zwany dalej �O�rodkiem� dzia³a w szczególno�ci w oparciu
o:

1. Ustawê z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 ze zmianami),

2. Ustawê z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami),

3. Ustawê z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorz¹-
dowych (Dz.U. Nr 21 poz. 124 ze zmianami),

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

5. Ustawê z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148 ze zmianami),

6. Kodeks rodzinny i opiekuñczy,

7. Niniejszy statut.

§2. 1. Siedzib¹ O�rodka jest miasto Czarnków.

2. Terenem dzia³ania O�rodka jest miasto Czarnków.

§3. 1. O�rodek jest jednostk¹ organizacyjn¹ Gminy Mia-
sta Czarnków.

2. Dzia³alno�æ zwi¹zan¹ z obs³ug¹ kadrow¹, wyp³at¹ �wiad-
czeñ pomocy spo³ecznej, inwestycyjn¹ na rzecz O�rodka
prowadzi Urz¹d Miasta Czarnków.

ROZDZIA£ II

Przedmiot dzia³ania O�rodka

§4. 1. W oparciu o przepisy O�rodek w szczególno�ci
realizuje nastêpuj¹ce zadania:

1) przyznawanie i wyp³acanie przewidzianych ustaw¹ �wiad-
czeñ,

2) tworzenie warunków organizacyjnych funkcjonowania
pomocy spo³ecznej,

3) diagnozowanie zjawisk rodz¹cych zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,

4) pomoc rodzinom i osobom we wzmocnieniu lub uzyska-
niu zdolno�ci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie,

5) realizacja innych zadañ przewidzianych w odrêbnych usta-
wach.

2. Zadania okre�lone w ust. 1 O�rodek realizuje w ra-
mach:

1) zadañ w³asnych gminy,

2) zadañ zlecone z zakresu administracji rz¹dowej,

3) rz¹dowych programów pomocy spo³ecznej,

4) programów wynikaj¹cych z rozeznanych potrzeb gminy,

5) lokalnych programów na podstawie okre�lonych potrzeb
gminy.

ROZDZIA£ III

Gospodarka finansowa

§5. 1. O�rodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ prowadz¹c¹ dzia-
³alno�æ w oparciu o przepisy dotycz¹ce jednostek bud¿eto-
wych.

2. �ród³em przychodów s¹:

- wydzielona w bud¿ecie gminy kwota wydatków na opiekê
spo³eczn¹,

- dotacje z bud¿etu administracji rz¹dowej - w zakresie
zadañ zleconych,

- �rodki uzyskane z dobrowolnych darowizn osób fizycz-
nych i prawnych.

3. Dzia³alno�æ i utrzymanie w tym zapewnienie �rodków
na wynagrodzenie pracowników O�rodka finansowana jest ze
�rodków okre�lonych w ust. 1 i przyjêtych corocznie
w bud¿ecie Gminy Miasta Czarnków w dziale �Opieka spo-
³eczna�.

4. O�rodek uprawniony jest do gromadzenia i dyspono-
wania �rodkami finansowymi i w naturze - pozyskiwanych
z dobrowolnych darowizn od osób fizycznych i prawnych
zgodnie z przedmiotem dzia³ania.

Poz. 2615
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5. O�rodek uprawniony jest do gospodarowania sprzê-
tem rehabilitacyjnym przekazywanym do dyspozycji na pod-
stawie odrêbnych uchwa³ organów gminy.

6. Podstawê gospodarki finansowej O�rodka stanowi
roczny plan finansowy, przygotowywany przez kierownik
O�rodka i g³ównego ksiêgowego.

ROZDZIA£ IV

Zarz¹dzanie O�rodkiem

§7. 1 O�rodkiem kieruje kierownik posiadaj¹cy specjali-
zacjê z zakresu pomocy spo³ecznej.

2. Kierownika O�rodka powo³uje i odwo³uje Burmistrz
Miasta Czarnków.

3. Kierownik O�rodka ponosi odpowiedzialno�æ za ca³o-
kszta³t pracy O�rodka oraz za powierzone mienie.

4. Do szczególnych zadañ Kierownika nale¿y:

1) ustalanie potrzeb gminy w zakresie pomocy spo³ecznej
i przedstawianie raportu Radzie Miasta,

2) zarz¹dzanie kadrami o�rodka - zatrudnianie i zwalnianie
pracowników O�rodka,

3) zarz¹dzanie mieniem O�rodka,

4) reprezentowanie O�rodka na zewn¹trz,

5) nadzór nad przyznawaniem �wiadczeñ pomocy spo³ecz-
nej,

6) sk³adanie sprawozdañ Radzie Miasta z dzia³alno�ci O�rod-
ka.

5. Przy realizacji zadañ statutowych O�rodek  wspó³pra-
cuje na zasadzie partnerstwa z organizacjami spo³ecznymi.

§8. 1. Pracownicy O�rodka s¹ pracownikami samorz¹do-
wymi.

2. Prawa i obowi¹zki pracowników zatrudnionych
w samorz¹dowych jednostkach organizacyjnych pomocy spo-
³ecznej reguluj¹ przepisy o pracownikach samorz¹dowych.

Poz. 2615

3. Pracownicy O�rodka podlegaj¹ bezpo�rednio kierow-
nikowi O�rodka.

4. Zasady wynagradzania pracowników O�rodka regu-
luj¹ odrêbne przepisy.

5. Przy realizacji zadañ statutowych O�rodek wspó³pracu-
je na zasadzie partnerstwa z organizacjami i wszelkimi
podmiotami, których celem jest wykonywanie zadañ z zakre-
su pomocy spo³ecznej.

ROZDZIA£ V

Postanowienia koñcowe

§9. O�rodek u¿ywa piecz¹tki pod³u¿nej o tre�ci:

Miejski O�rodek Pomocy Spo³ecznej
Pl. Wolno�ci 6

64-700 Czarnków
nr tel., fax. ..........................

§10. 1. Dla jednolitego oznakowania akt o�rodka ustala
siê symbol �MOPS�.

2. O�rodek ma prawo u¿ywania skróconej nazwy �MOPS�.

§11. Z dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
dotychczasowy Statut Miejskiego O�rodka Pomocy Spo³ecz-
nej w Czarnkowie - zatwierdzony Uchwa³¹ Nr XXXVIII/338/01
Rady Miasta Czarnków z dnia 27 sierpnia 2001 r.

§12. Nadzór nad wykonaniem uchwa³y powierza siê Bur-
mistrzowi Miasta Czarnków.

§13. Postanowienia statutu wchodz¹ w ¿ycie po up³ywie
14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zdzis³aw Chwar�cianek
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2616

UCHWA£A Nr XXIV/153/04 RADY MIASTA CZARNKÓW

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy Gajowej

Poz. 2616, 2617

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 13 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, Nr113, poz.
984, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) � Rada Miasta
Czarnków uchwala, co nastêpuje:

§1. Dla ulicy � drogi zlokalizowanej na czê�ci dzia³ki
gruntu oznaczonej numerem 2265/11 maj¹cej swój wlot od
ulicy Le�nej ustala siê nadaæ nazwê � Gajowa.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Czarków.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Zdzis³aw Chwar�cianek

2617

UCHWA£A Nr 109/04 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci gminnych jednostek organizacyjnych
z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy � Ordynacja podatkowa,

oraz udzielania innych ulg w sp³acaniu tych nale¿no�ci, a tak¿e organów do tego uprawnionych

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, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,
poz. 1568, zm. Dz.U. z 2002 Nr 153, poz. 1271) oraz art. 34a
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.
594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004 r. zm. przen.
Dz.U. 2001 r. Nr 88, poz. 961, zm. przen. Dz.U. z 2002 r. Nr 153
poz. 1271, zm. Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, z 2004 r. Dz.U.
Nr 19, poz. 177, zm. przen. Dz.U. z 2000r. Nr 122, poz. 1315,
zm. przen. Dz.U. Nr 2002 Nr 156, poz. 1300, zm. z 2003 r. Dz.U.
z 2003 Nr 166, poz. 1611), Rada Gminy uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady umarzania, od-
raczania terminu zap³aty oraz rozk³adania na raty wierzytelno-
�ci gminnych jednostek organizacyjnych z tytu³u nale¿no�ci
pieniê¿nych do których nie stosuje siê przepisów ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137,
poz. 926 ze zmianami), zwanych dalej �wierzytelno�ciami�
wobec osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organiza-

cyjnych nie posiadaj¹cych osobowo�ci prawnej, zwanych
dalej �d³u¿nikami�.

§2. Wierzytelno�æ mo¿e zostaæ umorzona w ca³o�ci lub jej
czê�ci, w przypadku:

1. nie�ci¹galno�æ, która nastêpuje, je¿eli zachodzi jedna
z nastêpuj¹cych przes³anek:

a) d³u¿nik � osoba fizyczna zmar³a, nie pozostawiaj¹c
spadkobierców,

b) d³u¿nik � osoba prawna zosta³a wykre�lona z w³a�ci-
wego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym bra-
ku maj¹tku z którego by mo¿na egzekwowaæ nale¿-
no�æ, a odpowiedzialno�æ z tytu³u nale¿no�ci nie prze-
chodzi na mocy prawa na osoby trzecie,

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

d) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpo-
waniu egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od
kosztów egzekucji tej wierzytelno�ci lub postêpowanie
egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne,
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2. �ci¹ganie wierzytelno�ci zagra¿a wa¿nym interesom d³u¿-
nika w szczególno�ci jego egzystencji,

3. wierzytelno�æ wraz z odsetkami nie przekracza kwoty
10 z³.

§3. 1. Umorzenie nale¿no�ci g³ównej skutkuje umorze-
niem odsetek. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci nale¿no�ci
g³ównej, w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci podle-
gaj¹ umorzeniu odsetki.

2. Umorzenie czê�ci nale¿no�ci mo¿e nast¹piæ po uregu-
lowaniu pozosta³ej kwoty.

3. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub
któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek, za okres od
dnia rozstrzygniêcia do up³ywu terminu zap³aty okre�lonego
przez organ uprawniony do podejmowania rozstrzygniêæ.

§4. Nale¿no�æ mo¿e byæ umarzana na wniosek d³u¿nika
lub z inicjatywy wierzyciela.

§5. 1. Do umarzania wierzytelno�ci Urzêdu Gminy Osiek
Ma³y oraz wierzytelno�ci innych gminnych jednostek organi-
zacyjnych uprawniony jest Wójt Gminy Osiek Ma³y.

2. Przez wierzytelno�æ, o której mowa w ust. 1 rozumie
siê nale¿no�æ g³ówn¹.

Poz. 2617, 2618

3. Wójt Gminy Osiek Ma³y uprawniony jest równie¿ do
umarzania odsetek oraz innych nale¿no�ci ubocznych.

§6. W przypadkach uzasadnionych wzglêdami spo³eczny-
mi i gospodarczymi Wójt Gminy Osiek Ma³y mo¿e odraczaæ
termin zap³aty ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci lub roz³o¿yæ
p³atno�æ ca³o�ci lub czê�ci wierzytelno�ci na raty, bior¹c pod
uwagê mo¿liwo�ci p³atnicze d³u¿nika oraz uzasadniony inte-
res jednostki organizacyjnej.

§7. Umorzenie wierzytelno�ci, odroczenie lub roz³o¿enie
na raty nastêpuje w drodze:

a) umowy,

b) jednostronnego o�wiadczenia stron (przy odmowie).

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

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

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

2618

UCHWA£A Nr XIII/113/04 RADY GMINY W MIE�CISKU

z dnia 29 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany Uchwa³y Nr XXII/160/2001 Rady Gminy w Mie�cisku z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu
postêpowania o udzielenie z bud¿etu gminy Mie�cisko dotacji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zlecone-

go zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r.
Nr 15, poz. 148, ze zmianami), oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).

§1. Paragraf 1 Uchwa³y Nr XXII/160/2001 Rady Gminy
w Mie�cisku z dnia 24 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu
postêpowania o udzielenie z bud¿etu gminy Mie�cisko dota-
cji, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego
zadania przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów
publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku otrzymu-
je brzmienie: �O udzielenie dotacji z bud¿etu gminy na
realizacjê zadañ w³asnych gminy nie wymienionych w art. 4
ustawy o po¿ytku publicznym i wolontariacie Dz.U. z 2003 r.

Nr 96 poz. 873, mog¹ ubiegaæ siê podmioty nie zaliczane do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniê-
cia zysku�.

§2. We wszystkich paragrafach zmienianej Uchwa³y wy-
razy �Zarz¹d Gminy� zastêpuje siê wyrazami �Wójt Gminy�.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Mie�cisko.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Janusz Górski
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2619

UCHWA£A Nr XIII/115/04 RADY GMINY MIE�CISKO

z dnia 29 czerwca 2004 r.

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

Poz. 2619

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1 i art. 41
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 591 � jednolity tekst z pó�niejszymi zmianami) oraz art.
40 ust. 8 i ust. 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach
publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838 � jednolity tekst
z pó�niejszymi zmianami), uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki op³at za zajêcie pasa drogowego na
cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem, utrzy-

maniem i ochron¹ dróg zgodnie z za³¹cznikiem do niniejszej
uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Mie�cisko.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Janusz Górski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/115/04

Rady Gminy Mie�cisko
z dnia 29 czerwca 2004 r.

STAWKI OP£AT ZA ZAJÊCIE PASA DROGOWEGO NA DROGACH
GMINNYCH NA TERENIE WSI MIE�CISKO I GMINY MIE�CISKO
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* - stawka za 1 m2 rzutu poziomego obiektu/urz¹dzenia

** - stawka za 1 m2 powierzchni reklamy
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2620

UCHWA£A Nr XVIII/196/2004 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie nadania nazwy projektowanej nowej ulicy po³o¿onej w Chodzie¿y w rejonie ulicy Buszczaka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiana: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz.
220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),
Rada Miejska w Chodzie¿y uchwala, co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê �Budzyñska� projektowanej nowej
ulicy po³o¿onej w Chodzie¿y w rejonie ul. Buszczaka, zgodnie
z za³¹cznikiem graficznym.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Chodzie¿y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Eugeniusz Skawiñski
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2621

UCHWA£A Nr XVIII/198/2004 RADY MIEJSKIEJ W CHODZIE¯Y

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2002 r., Nr 142 poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806) art. 40 ust 8
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.
z 2000 r. Nr 71 poz. 838, Nr 12, poz. 136, Nr 86, poz. 958,
z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41,
poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr
113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr
80, poz. 721, Nr 200, poz. 1953), Rada Miejska w Chodzie¿y
uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at pobieranych przez Za-
rz¹dcê Dróg Miejskich w Chodzie¿y za zajêcie pasa drogowe-
go dróg gminnych na cele nie zwi¹zane z budow¹, przebu-
dow¹, remontem, utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym,

2) umieszczania 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 w celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3.

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

1) chodników, �cie¿ek rowerowych, placów, zatok autobuso-
wych, parkingów 0,50 z³,

2) jezdni do 20% szeroko�ci 1,00 z³,

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

4) jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia jezdni
7,00 z³.

2. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia 1 m2

pasa drogowego w wysoko�ci 0,50 z³.

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

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

powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtej przez rzut
poziomy umieszczanego urz¹dzenia:

1) poza obszarem zabudowanym 10,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym 17,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 170,00 z³,

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych stosuje siê stawki w wysoko�ci 20% okre�lonych
w pkt 1, 2 i 3.

2. Roczne stawki op³at w wysoko�ci okre�lonej w ust. 1
obejmuj¹ pe³ny rok kalendarzowy umieszczenia urz¹dzenia
w pasie drogowym. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ
rocznych stawek op³at obliczana jest proporcjonalnie do
liczby miesiêcy umieszczenia urz¹dzenia w pasie drogowym.

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

powierzchni:

1) pasa drogowego zajêtego przez rzut poziomy obiektu
handlowego, us³ugowego 0,50 z³,

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

3) reklamy 0,50 z³.

§5. Za zajêcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej
ni¿ 1 m2 lub powierzchni pasa drogowego zajêtej przez rzut
poziomu obiektu budowlanego, urz¹dzenia lub reklamy mniej-
szej ni¿ 1 m2 stosuje siê stawki takie jak za zajêcie 1 m2 pasa
drogowego.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta Chodzie¿y.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Eugeniusz Skawiñski
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UCHWA£A Nr XVII/70/2004 RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEÑSKIE

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia wysoko�ci stawek op³aty za zajêcie pasa
drogowego dróg gminnych, na terenie gminy Miasteczko Krajeñskie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568)
oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838, Nr 86, poz. 958,
Dz.U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1371, Dz.U. z 2002 r. Nr 25, poz.
253, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 554, Nr 74, poz. 676, Nr 89,
poz. 807, Nr 113, poz. 984, Nr 216, poz. 1826, Dz.U. z 2003 r.
Nr 80, poz. 717, Nr 80, poz. 721, Nr 200, poz. 1953, Nr 217,
poz. 2124), Rada Gminy Miasteczko Krajeñskie uchwala, co
nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at za zajêcie pasa drogo-
wego dróg gminnych na terenie gminy Miasteczko Krajeñ-
skie, na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹, remontem,
utrzymaniem i ochron¹ dróg, dotycz¹ce:

1. Prowadzenia robót w pasie drogowym;

2. Umieszczania w pasie drogowym urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej niezwi¹zanej z potrzebami zarz¹dzania droga-
mi 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 w ce-
lach innych ni¿ wymienione w ust. 1 - 3;

§2. 1. Za zajêcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego
dróg gminnych, o którym mowa w §1 ust. 1 i 4 ustala siê
nastêpuj¹ce stawki op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia:

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

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

3) przy zajêciu jezdni powy¿ej 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni 6,00 z³.

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

3. Do elementów pasa drogowego nie wymienionych
w ust. 1 i 2 ustala siê stawkê op³at za ka¿dy dzieñ zajêcia
1 m2 pasa drogowego w wysoko�ci 0,80 z³,

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

§3. Za zajêcie pasa drogowego, o którym mowa w §1 ust.
2 ustala siê nastêpuj¹ce roczne stawki op³at za 1 m2 po-
wierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajêtego przez rzut
poziomy umieszczonego urz¹dzenia:

1) poza obszarem zabudowanym 12,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym 30,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim 170,00 z³,

4) przy umieszczaniu urz¹dzeñ wodoci¹gowych i kanalizacyj-
nych stosuje siê stawki w wysoko�ci 50% okre�lonych
w pkt 1, 2 i 3.

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

3. Za niepe³ny rok kalendarzowy wysoko�æ rocznych sta-
wek op³at obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesiêcy
(wliczaj¹c miesi¹ce niepe³ne) umieszczenia urz¹dzenia w pasie
drogowym.

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

powierzchni:

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

- poza terenem zabudowanym 0,50 z³,

- w terenie zabudowanym 0,50 z³,

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

3) pasa drogowego zajêtego na wydzielone miejsca parkin-
gowe 0,25 z³/1 m2/dobê,

4) pasa drogowego zajêtego na tymczasowe stoisko handlo-
we 2,00 z³/1 m2/dobê.

2. Za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogowym rekla-
my ustala siê stawkê op³aty w wysoko�ci:

1) za 1 m2 powierzchni reklamy 0,50 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³osze-
niu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr in¿. Izabela Saturska
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UCHWA£A Nr XXI/102/2004 RADY GMINY W OSTROWITEM

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany uchwa³y Nr XVII/93/2004 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 26 lutego 2004 r.
dotycz¹cej zasad sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy Ostrowite

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit �a� ustawy z dnia 08
marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z pó�niejszymi zmianami) art. 34 ust. 1 pkt 3, art.
37 ust. 2 pkt 1, art. 68 ust. 1 pkt 7, art. 70 ust. 2 i 4 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo�ciami
(Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z pó�niejszymi zmianami),
Rada Gminy w Ostrowitem uchwala, co nastêpuje:

§1. W §2 ust. 1 pkt 1 w/w Uchwa³y Rady Gminy
w Ostrowitem z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zasad

sprzeda¿y lokali mieszkalnych stanowi¹cych w³asno�æ Gminy
Ostrowite zmienia siê zapis �60%� na 80%.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Ostrowite.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Ireneusz Majewski
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UCHWA£A Nr XIII/86/04 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Dobra

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 zmianami) oraz art. 21 ust. 3
i 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami), Rada
Miejska w Dobrej uchwala, co nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Uchwa³a niniejsza reguluje zasady wynajmowania
lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy
Dobra.

§2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodek-
su cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) zwana jest
w niniejszej uchwale �ustaw¹�.

§3. 1. Mieszkaniowy zasób gminy Dobra tworz¹ lokale
stanowi¹ce w³asno�æ komunaln¹ i bêd¹ce przedmiotem sa-
moistnego posiadania.

2. W sk³ad mieszkaniowego zasobu gminy Dobra wchodz¹
lokale mieszkalne. Natomiast lokale socjalne i zamienne bêd¹
wchodziæ w sk³ad zasobu po ich wyodrêbnieniu. Wszystkie
wymienione powy¿ej lokale okre�lone s¹ w art. 2 ust. 1 pkt
4 i 5 ustawy

§4. Wynajmuj¹cym wy¿ej wymienione lokale jest gmina
Dobra reprezentowana przez Burmistrza Dobrej lub podmiot
przez niego upowa¿niony.

§5. 1. Za z³¹ sytuacjê materialn¹ rozumie siê sytuacjê
osób tworz¹cych gospodarstwo domowe, gdzie dochód na
jedn¹ osobê nie przekracza kryterium dochodowego umo¿li-
wiaj¹cego ubieganie siê o �wiadczenie z pomocy spo³ecznej.

2. Za osobê lub rodzinê nie maj¹c¹ zaspokojonych po-
trzeb materialnych rozumie siê osobê lub rodzinê nie maj¹c¹
tytu³u prawnego do innego lokalu mieszkalnego i zamieszku-
j¹c¹ w warunkach przegêszczenia.

3. Za najni¿sz¹ emeryturê w rozumieniu niniejszej uchwa³y
nale¿y rozumieæ kwotê og³oszon¹ przez Prezesa ZUS w Dzien-
niku Urzêdowym Rzeczpospolitej Polskiej �Monitor Polski� na
podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeñ Spo³ecz-



— 12442 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 128 Poz. 2624

nych ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zmiana-
mi).

ROZDZIA£ II

Zasady gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Dobra

§7. 1. Gmina Dobra gospodaruj¹c swoim zasobem miesz-
kaniowym wynajmuje swoje lokale mieszkalne mieszkañcom
posiadaj¹cym sta³e zameldowanie na terenie Gminy Dobra.

2. W wyj¹tkowych przypadkach Burmistrz Dobrej mo¿e
udzieliæ zgody na zawarcie umowy najmu z innymi osobami
ni¿ okre�lone w ust. 1 o ile jest to uzasadnione interesem
spo³eczno�ci lokalnej.

§8. Lokale stanowi¹ce mieszkaniowy zasób Gminy Dobra
z wyj¹tkiem lokali socjalnych i lokali przeznaczonych do
wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, mog¹ byæ
wynajmowane tylko na czas nieoznaczony.

ROZDZIA£ III

Tryb rozpatrywania i za³atwiania
wniosków o najem lokali mieszkalnych

§9. 1. Za³atwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego roz-
poczyna siê od z³o¿enia wniosku o najem lokalu mieszkalne-
go. Tryb sk³adania wniosku oraz jego wzór okre�la Burmistrz
Dobrej.

2. Do prowadzenia spraw zwi¹zanych z zawarciem umo-
wy zobowi¹zany jest Burmistrz Dobrej lub podmiot przez
niego upowa¿niony.

3. Ilekroæ w dalszej czê�ci uchwa³y jest mowa tylko
o Burmistrzu nale¿y przez to rozumieæ tak¿e podmiot przez
niego upowa¿niony.

§10. 1. Sposób przyjmowania i za³atwiania wniosków
o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego jest jawny.

2. Tworzy siê roczny wykaz osób zakwalifikowanych do
przydzia³u lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych, który
jest jawny.

3. Lista wolnych lokali mieszkalnych i socjalnych i za-
miennych jest jawna.

4. Burmistrz powo³uje spo³eczn¹ komisjê mieszkaniow¹
w sk³adzie do 5 osób.

ROZDZIA£ IV

Kryteria wyboru osób ubiegaj¹cych siê o najem
lokali mieszkalnych, socjalnych i zamiennych

§11. 1. Osoba ubiegaj¹c¹ siê o wynajem lokalu bêdzie
kwalifikowana do zawarcia umowy najmu w pierwszej kolej-
no�ci je¿eli spe³nia jeden z warunków:

1) utraci³a mieszkanie wskutek klêski ¿ywio³owej, katastrofy
lub po¿aru, przy czym zawarcie umowy nastêpuje na czas

trwania remontu zniszczonego lokalu lub czas nieokre�lo-
ny w sytuacji ca³kowitego zniszczenia a sytuacja material-
na nie pozwala jej na wynajêcie mieszkania na wolnym
rynku,

2) opu�ci³a dom dziecka, rodzinny dom dziecka, placówkê
opiekuñcza, rodzinê zastêpcz¹ w wyniku osi¹gniêcia pe³-
noletno�ci a jest pozbawiona mo¿liwo�ci zamieszkania
w swoim rodzinnym domu,

3) pozostaje w trudnych warunkach mieszkaniowych - nale¿y
przez to rozumieæ przebywanie w pomieszczeniach nie
nadaj¹cych siê na sta³y pobyt,

4) której sytuacja zdrowotna (rodzaj schorzeñ, niezdolno�æ
do samodzielnej egzystencji, szczególne zalecenia lekar-
skie itp.) lub cz³onków jej rodziny wskazywa³aby na zmia-
nê warunków mieszkaniowych np. wiêksza powierzchnia
mieszkalna, wy¿szy standard czy lokal na ni¿szej kondy-
gnacji,

5) która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych
a jednocze�nie jej sytuacja materialna uniemo¿liwia wy-
najêcie lokalu na wolnym rynku.

2. Pierwszeñstwo zawarcia umowy najmu lokalu socjal-
nego przys³uguje osobom:

1) oczekuj¹cym na lokal socjalny, z tytu³u wyroku s¹dowego,

2) oczekuj¹cym na lokal socjalny, z uwagi na sytuacjê mate-
rialn¹ i warunki zamieszkiwania (powierzchnia mieszkalna
mniejsza ni¿ 5 m2 na osobê)

§12. Osoby zamieszkuj¹ce w lokalach mieszkalnych
z zasobu mieszkaniowego gminy nie op³acaj¹ce czynszu
i op³at, a zajmuj¹ce lokale o du¿ej powierzchni (przekraczaj¹-
cej 10 m2 na osobê powierzchni mieszkalnej) mog¹ byæ
przekwaterowane do lokali socjalnych jednak¿e nie mniej-
szych ni¿ zapewniaj¹cych 5 m2 na osobê powierzchni miesz-
kalnej.

§13. Osoba, która otrzyma³a propozycjê zawarcia umowy
najmu mieszkania z zasobu mieszkaniowego gminy, mo¿e
jeden raz odmówiæ jego przyjêcia. Druga odmowa powoduje
wykre�lenie z rejestru oczekuj¹cych na mieszkanie z zasobu
komunalnego.

§14. W wyj¹tkowych przypadkach uwzglêdniaj¹c szcze-
góln¹ sytuacjê rodzinno - mieszkaniow¹ wnioskodawcy b¹d�
szczególne okoliczno�ci sprawy, Burmistrz Dobrej mo¿e zmie-
niæ kolejno�æ zawierania umów, po uprzednim poinformowa-
niu komisji mieszkaniowej.

ROZDZIA£ V

Warunki dokonywania zamiany lokali wchodz¹cych
w sk³ad zasobu mieszkaniowego gminy

§15. 1. Najemcy lokali wchodz¹cych w sk³ad mieszkanio-
wego zasobu gminy mog¹ dokonywaæ zamiany zajmowanych
lokali z wyj¹tkiem lokali socjalnych.

1. Zamiana mo¿e byæ dokonana po uprzednim uzyskaniu
pisemnej zgody wynajmuj¹cego.
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2. Wynajmuj¹cy odmówi zgody na dokonanie zamiany
w przypadku gdy:

1) którakolwiek z osób ubiegaj¹cych siê o zamianê nie
posiada tytu³u prawnego do zajmowanego lokalu,

2) którakolwiek z osób (najemców) ubiegaj¹cych siê
o zamianê zalega z zap³at¹ nale¿no�ci czynszowych,

3) w wyniku zamiany, w którymkolwiek z lokali, dosz³oby
do sytuacji zamieszkiwania w warunkach przegêszcze-
nia tzn. ¿e na jednego mieszkañca nie mo¿e przypadaæ
mniej ni¿:

a) 5 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach
wieloosobowych,

b) 12 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach
jednoosobowych,

c) 6 m2 powierzchni mieszkalnej w gospodarstwach
dwuosobowych,

3. Wynajmuj¹cy bêdzie zawiera³ umowy najmu z najemcami
w terminie 5 dni od dnia wskazanego przy wyra¿aniu
zgody.

ROZDZIA£ VI

Zwiêkszanie mieszkaniowego zasobu miasta
i gminy Dobra poprzez adaptacjê lokali
niemieszkalnych na lokale mieszkalne

§16. Mieszkaniowy zasób gminy i miasta Dobra mo¿na
zwiêkszyæ poprzez dokonywanie przez osoby fizyczne na koszt
w³asny adaptacji strychów, suszarni, pralni i innych pomiesz-
czeñ nie wchodz¹cych w sk³ad ju¿ istniej¹cych lokali
mieszkalnych lub u¿ytkowych usytuowanych w obiektach
stanowi¹cych w³asno�æ miasta i gminy Dobra, w celu wybu-
dowania lub powiêkszenia zajmowanego mieszkania.

§17. Adaptacja, o której mowa w §12 polega na nadbu-
dowie, przebudowie, rozbudowie, odbudowie pomieszczeñ
niemieszkalnych w obiektach budowlanych lub kapitalnym
remoncie lokali mieszkalnych.

§18. Obiekty budowlane i lokale przewidziane do wymie-
nionych w §13 robót budowlanych typuj¹ zarz¹dcy budyn-
ków.

§19. Po wytypowaniu obiektów budowlanych i lokali za-
rz¹dca musi uzyskaæ pozytywn¹ opiniê urbanistyczn¹ - archi-
tektoniczn¹ co do mo¿liwo�ci przeprowadzenia inwestycji
budowlanej.

§20. Za³atwienie spraw dotycz¹cych zawarcia umowy
o udostêpnienie obiektu budowlanego i lokalu z przeznacze-
niem na adaptacjê musi byæ poprzedzone z³o¿eniem wniosku.
Tryb sk³adania wniosku oraz wzór okre�la Burmistrz Dobrej.

§21. Na podstawie wymaganych ekspertyz i projektów
technicznych osoba ubiegaj¹ca siê o adaptacjê zawiera
z zarz¹dc¹ umowê o udostêpnienie obiektu budowlanego
i lokalu.

§22. W zawartej umowie powinny byæ okre�lone w szcze-
gólno�ci warunki udostêpniania obiektu budowlanego i loka-

Poz. 2624

lu do adaptacji, a tak¿e wzajemne obowi¹zki inwestora
i zarz¹dcy oraz stosowne rozliczenia z tym zwi¹zane.

§23. Po zakoñczeniu robót adaptacyjnych i komisyjnym
odbiorze lokalu, inwestor, z którym zawarto umowê na udo-
stêpnienie obiektu budowlanego i lokalu otrzymuje skierowa-
nie na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego.

§24. Wynajmuj¹cy mo¿e równie¿ zaproponowaæ zawar-
cie umowy najmu lokalu, stanowi¹cego w³asno�æ gminy
z najemcami lokalu, na opró¿niony lokal przyleg³y, który nie
spe³nia warunków samodzielnego lokalu mieszkalnego lub
socjalnego.

ROZDZIA£ VII

Zasady postêpowania w stosunku do osób,
które pozosta³y w lokalu opuszczonym przez

najemcê lub w lokalu, w którego najem
nie wyst¹pi³y po �mierci najemcy.

§25. Wynajmuj¹cy mo¿e zawrzeæ umowê najmu lokalu
stanowi¹cego w³asno�æ gminy ze zstêpnymi, rodzeñstwem
i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali
w lokalu po wyprowadzeniu g³ównego najemcy, je¿eli do-
tychczasowy najemca:

a) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia
zwi¹zku ma³¿eñskiego,

b) uzyska³ tytu³ prawny do innego lokalu, w którym -
w przypadku przekwaterowania wszystkich osób upraw-
nionych - nast¹pi³oby przegêszczenie (poni¿ej 5 m2 po-
wierzchni mieszkalnej na osobê).

§26. 1. Osoby, które nie wst¹pi³y w stosunek najmu
z mocy ustawy po �mierci najemcy lokalu mieszkalnego
mog¹ wyst¹piæ z wnioskiem do Burmistrza Dobrej o zawarcie
umowy pod warunkiem, ¿e mieszka³y z najemc¹ stale przez
okres 10 lat do chwili jego �mierci.

2. Burmistrz mo¿e zawrzeæ umowê najmu bior¹c pod
uwagê kryterium okre�lone w rozdziale IV §11 pkt 5.

3. W przypadku odmowy zawarcia umowy Burmistrz
wyznacza termin na opuszczenie lokalu.

ROZDZIA£ VIII

Kryteria oddawania w najem lokali
o powierzchni u¿ytkowej przekraczaj¹cej 80m2

§27. 1. O wynajem lokalu o powierzchni u¿ytkowej prze-
kraczaj¹cej 80 m2 mog¹ siê ubiegaæ osoby, które:

1) osi¹gaj¹ dochody nie ni¿sze ni¿ 200% najni¿szej emerytury
w gospodarstwach wieloosobowych w przeliczeniu na
cz³onka gospodarstwa domowego, natomiast w gospo-
darstwach jednoosobowych nie ni¿sze ni¿ 250% najni¿szej
emerytury,

2) ze wzglêdu na ilo�æ osób w rodzinie przy zapewnieniu na
osobê minimum 5 m2 powierzchni mieszkalnej, zakwalifi-
kuj¹ siê do przydzia³u takiego lokalu.
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ROZDZIA£ IX

Postanowienia koñcowe

§28. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Dobrej.

Poz. 2624, 2625

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Eugeniusz ¯erkowski
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UCHWA£A NR XIII/91/04 RADY MIEJSKIEJ W DOBREJ

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi
opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñcze oraz trybu ich pobierania

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

§1. Us³ugi opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze przys³uguj¹ osobie samotnej, która z powodu wieku,
choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób.
Us³ugi opiekuñcze mog¹ byæ przyznane w rodzinie, a rodzina
tej pomocy nie mo¿e zapewniæ.

§2. 1. Przyznanie pomocy w formie us³ug opiekuñczych
nastêpuje na podstawie za�wiadczenia lekarskiego, orzecze-
nia o niepe³nosprawno�ci oraz wywiadu �rodowiskowego.

2. Us³ugi opiekuñcze obejmuj¹:

- zaspokojenie codziennych potrzeb ¿yciowych,

- opiekê higieniczn¹,

- pielêgnacjê zalecon¹ przez lekarza,

- zapewnienie kontaktów z otoczeniem

§3. 1. Osoby i rodziny korzystaj¹ce z us³ug opiekuñczych
�wiadczonych w miejscu zamieszkania ponosz¹ odp³atno�æ
w zale¿no�ci od posiadanego dochodu na osobê w rodzinie
ustalon¹ zgodnie z tabel¹ stanowi¹c¹ za³¹cznik do niniejszej
uchwa³y.

2. Osoby, które maj¹ przyznan¹ pomoc w formie us³ug
opiekuñczych, a które z ró¿nych przyczyn nie przebywaj¹
w miejscu zamieszkania do jednego miesi¹ca za ten okres nie
ponosz¹ odp³atno�ci. W przypadku d³u¿szej nieobecno�ci
odp³atno�æ tê dokonuje siê zgodnie z wydan¹ decyzj¹.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Do-
brej.

§5. Traci moc uchwa³a Nr XXXIII/261/2002 Rady Miejskiej
w Dobrej z dnia 10 pa�dziernika 2002 r.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Eugeniusz ¯erkowski

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XIII/91/04

Rady Miejskiej Dobrej
z dnia 30 czerwca 2004 r.
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UCHWA£A Nr XXI/143/2004 RADY MIASTA S£UPCY

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta S³upcy � czê�æ B

Poz. 2626

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r Nr 102 poz. 1055) art. 85 ust.
2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 2004
r. Nr 6, poz. 41) art. 26 i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 1999 r. Nr
15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr
12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz.
1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz.
984 i Nr 130, poz. 1112), Rada Miasta S³upcy uchwala, co
nastêpuje:

ROZDZIA£ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego dla miasta S³upcy � czê�æ B, który obejmuje
obszar po³o¿ony w rejonie ulic: Ró¿y, Prusa, Tuwima.

2. Przedmiotem planu jest ustalenie:

1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny
o ró¿nych funkcjach lub ró¿nych zasadach zagospodaro-
wania,

2) zasad obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej,

3) lokalnych warunków, zasad i standardów kszta³towania
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym równie¿
linii zabudowy i gabarytów obiektów,

§2. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o:

1) planie � nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce
obszaru okre�lonego w §1 uchwa³y, o ile z tre�ci uchwa³y
nie wynika inaczej,

2) rysunku planu � nale¿y przez to rozumieæ rysunek na
mapie w skali 1: 2000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do
niniejszej uchwa³y,

3) przepisach szczególnych � nale¿y przez to rozumieæ aktu-
alne w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy
ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe
(w tym Polskie Normy) oraz ograniczenia w dysponowa-
niu terenem wynikaj¹ce z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych,

4) terenie � nale¿y przez to rozumieæ obszar o okre�lonej
funkcji, wydzielony liniami rozgraniczaj¹cymi, oznaczony
symbolem u¿ytkowania,

5) przeznaczeniu podstawowym � nale¿y przez to rozumieæ
funkcjê wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi, której usta-
lenia obowi¹zuj¹ w ramach danego terenu, z zastrze¿e-
niem mo¿liwo�ci sytuowania przeznaczenia uzupe³niaj¹-
cego,

6) przeznaczeniu uzupe³niaj¹cym � nale¿y przez to rozumieæ
takie rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które
jedynie uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podsta-
wowe i nie wystêpuj¹ samodzielnie na danym terenie,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê ograniczaj¹c¹ obszar, na którym dopuszcza siê
wznoszenie budynków oraz okre�lonych w ustaleniach
planu rodzajów budowli naziemnych nie bêd¹cych liniami
przesy³owymi i sieciowymi uzbrojenia terenu,

8) urz¹dzenia towarzysz¹ce � nale¿y przez to rozumieæ obiek-
ty i urz¹dzenia technicznego wyposa¿enia i infrastruktury
technicznej, zaplecze parkingowe i gara¿owe oraz inne
urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê wobec funkcji dominu-
j¹cej,

9) handlu detalicznym � nale¿y przez to rozumieæ dzia³alno�æ
zwi¹zan¹ ze sprzeda¿¹ detaliczn¹ towarów.

§3. 1. Integraln¹ czê�ci¹ planu jest rysunek planu, o któ-
rym mowa w §2 pkt 2.

2. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s¹
obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu:

1) granica obszaru objêtego planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nych funkcjach lub ró¿-
nych zasadach zagospodarowania wraz z oznaczeniami
okre�laj¹cymi przeznaczenie tych terenów (symbol u¿yt-
kowania),

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

ROZDZIA£ II

Ogólne zasady zagospodarowania terenu

§4. 1. Ustala siê, dla obszaru objêtego ustaleniami planu,
nastêpuj¹ce warunki, zasady i standardy kszta³towania zabu-
dowy i urz¹dzania terenu:

1) na terenach zainwestowanych formê nowych obiektów
nale¿y dostosowaæ do skali, ukszta³towania bry³y i detalu
istniej¹cej zabudowy zlokalizowanej w obrêbie terenu
wyznaczonego liniami rozgraniczaj¹cymi, w tym formy
i wysoko�ci dachu, uk³adu kalenicy, poziomu posadowie-
nia parteru, formy i wysoko�ci ogrodzenia,
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2) ustala siê, oznaczone na rysunku planu, nieprzekraczalne
linie zabudowy w odleg³o�ciach licz¹c od linii rozgranicza-
j¹cej, o ile z tre�ci uchwa³y lub rysunku planu nie wynika
inaczej:

a) od dróg lokalnych i terenów publicznych 5 m,

b) od pozosta³ych terenów zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi.

3) ustala siê obowi¹zek zapewnienia w obrêbie dzia³ki bu-
dowlanej inwestora w³a�ciwej ilo�ci stanowisk postojo-
wych, w tym parkingów terenowych i gara¿y, w ilo�ci nie
mniejszej ni¿:

a) 2 miejsca postojowe na 1 dom jednorodzinny,

b) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej zlokalizowanej
na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³ugami,
lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe,

2. Dla istniej¹cych, przed dniem wej�cia w ¿ycie niniej-
szej uchwa³y, obiektów i budynków lub ich czê�ci, nie spe³-
niaj¹cych zapisanych w planie nieprzekraczalnych linii zabu-
dowy:

1) dopuszcza siê ich remont,

2) w przypadku przebudowy, rozbudowy lub odbudowy
nale¿y zastosowaæ siê do nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy okre�lonych w niniejszym planie,

3. Na obszarze objêtym ustaleniami planu ustala siê
zakaz lokalizacji:

1) stacji paliw p³ynnych oraz stacji gazu p³ynnego,

2) nowych obiektów handlowych o powierzchni sprzeda¿o-
wej powy¿ej 1000 m2,

3) stacji bazowych telefonii komórkowej.

4. Dla obiektów i konstrukcji wy¿szych ni¿ 50 m nad
poziomem terenu oraz dla lokalizacji urz¹dzeñ emituj¹cych
promieniowanie elektromagnetyczne ustala siê obowi¹zek
uzgodnienia ich lokalizacji z Dowództwem Wojsk Lotniczych
i Obrony Powietrznej.

ROZDZIA£ III

Przeznaczenie i szczegó³owe zasady
zagospodarowania terenu

§5. 1. Wyznacza siê tereny zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej � istniej¹cej, oznaczonej na rysunku planu
symbolem MN - 5, wobec których obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce
ustalenia:

1) przeznaczenie podstawowe � mieszkalnictwo jednorodzin-
ne,

2) przeznaczenie uzupe³niaj¹ce:

a) w istniej¹cych obiektach przeznaczenie maksymalnie
20% powierzchni ca³kowitej budynku, bez mo¿liwo�ci
ich rozbudowy pod drobny handel detaliczny,
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b) sytuowanie wolnostoj¹cych budynków gospodarczych
i gara¿owych,

3) w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza siê
rozbudowê budynków mieszkalnych tylko na cele miesz-
kaniowe z zachowaniem istniej¹cych linii zabudowy
i formy architektonicznej,

4) wysoko�æ zabudowy:

a) dla zabudowy mieszkaniowej maksymalnie 2 kondy-
gnacje, lecz nie wiêcej ni¿ 10 m licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego elementu konstrukcyjnego
budynku,

b) dla budynków gara¿owych i gospodarczych 1 kondy-
gnacja, lecz nie wiêcej ni¿ 4 m licz¹c od poziomu terenu
do najwy¿szego elementu konstrukcyjnego budynku,

5) dopuszcza siê, zgodnie z przepisami szczególnymi, sytu-
owanie wolnostoj¹cych budynków gara¿owych i gospo-
darczych:

a) w odleg³o�ci mniejszej ni¿ 3 m od granicy dzia³ki
budowlanej, lecz nie mniejszej ni¿ 1,5 m,

b) �cian¹ zewnêtrzn¹ bez otworów bezpo�rednio przy
granicy dzia³ki budowlanej z zachowaniem minimal-
nych odleg³o�ci od budynku mieszkalnego usytuowa-
nego na nieruchomo�ci s¹siedniej,

6) dachy strome o k¹cie nachylenia min. 27o w uk³adzie
symetrycznym, dla budynków, o których mowa w pkt 4
lit. b dopuszcza siê dachy jednospadowe.

7) powierzchnia zabudowy, w tym utwardzone nawierzchnie,
doj�cia i dojazdy, parkingi i tarasy, nie mo¿e przekroczyæ
40% powierzchni dzia³ki budowlanej, pozosta³e 60% ma
stanowiæ powierzchnia terenu biologicznie czynnego.

8) obs³ugê komunikacyjn¹ nale¿y zapewniæ z istniej¹cego
uk³adu komunikacyjnego, na warunkach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ drogi, zgodnie z przepisami szczególnymi.

ROZDZIA£ IV

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej

§6. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady obs³ugi
w zakresie infrastruktury technicznej:

1) dopuszcza siê lokalizacjê elementów infrastruktury tech-
nicznej na terenie MN � 5 w uzgodnieniu z w³a�cicielem
terenu i przy spe³nieniu wymagañ przepisów szczegól-
nych,

2) nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

3) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiêdzy obiektami
sieciowymi, a projektowanym zainwestowaniem terenu,
dopuszcza siê prze³o¿enie lub kablowanie sieci, po uzgod-
nieniu z ich zarz¹dc¹, na koszt inwestora,

4) wszelkie inwestycje infrastrukturalne nale¿y projektowaæ
i realizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami i pol-
skimi normami.
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2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹:

1) z lokalnej sieci rozdzielczej na warunkach uzgodnionych
z zarz¹dc¹ sieci, zgodnie z przepisami szczególnymi,

2) ustala siê obowi¹zek rozbudowy sieci elektroenergetycz-
nej w sposób zapewniaj¹cy obs³ugê wszystkich istniej¹-
cych i projektowanych obszarów zabudowy,

3. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w wodê:

1) z istniej¹cego zespo³u ujêæ wodnych,

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzenia �cieków
bytowych i komunalnych:

1) w celu zapewnienia odbioru �cieków ustala siê obowi¹zek
rozbudowy kanalizacji w systemie rozdzielczym i odpro-
wadzanie �cieków do oczyszczalni �cieków,

5. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady odprowadzania wód
opadowych:

1) ustala siê obowi¹zek rozbudowy systemu kanalizacji desz-
czowej,

2) odprowadzenie wód opadowych za pomoc¹ istniej¹cych
lub projektowanych kolektorów, do cieków podstawo-
wych: Meszny, Kana³u Sierakowskiego, i Kana³u do Jezio-
ra (kana³u odp³ywowego zbiornika s³upeckiego),

3) ka¿dy teren, na którym mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia
powierzchni substancjami ropopochodnymi lub innymi
substancjami chemicznymi, nale¿y utwardziæ i skanalizo-
waæ, a zanieczyszczenia winny byæ zneutralizowane na
terenie w³asnym inwestora przed ich odprowadzeniem do
kanalizacji.

6. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady w zakresie usuwania
odpadów sta³ych:

1) sta³e odpady bytowo - gospodarcze nale¿y gromadziæ do
szczelnych pojemników - kontenerów zlokalizowanych
przy posesjach,

2) ustala siê obowi¹zek zapewnienia ich systematycznego
wywozu na zorganizowane wysypisko odpadów komunal-
nych.

7. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady ogrzewania:

1) zaopatrzenie w ciep³o nale¿y prowadziæ w oparciu
o istniej¹c¹ i projektowan¹ sieæ ciep³ownicz¹ zdalaczynn¹,

2) jako alternatywne rozwi¹zania dopuszcza siê stosowanie
indywidualnych i grupowych systemów zaopatrzenia
w ciep³o pracuj¹cych w oparciu o ekologiczne technologie
spalania i paliwa,
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3) istniej¹ce lokalne kot³ownie nie spe³niaj¹ce wymogów
przepisów szczególnych dotycz¹cych ochrony �rodowiska
nale¿y zastêpowaæ nowymi zgodnie z pkt 2.

8. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zaopatrzenia w gaz -
docelowo zaopatrzenie w gaz odbywaæ siê bêdzie z sieci
gazowej �redniego ci�nienia wraz z indywidualnymi redukto-
rami gazu, po spe³nieniu technicznych i ekonomicznych wa-
runków realizacji sieci gazowej.

9. Ustala siê rozbudowê istniej¹cej sieci telekomunikacyj-
nej lub realizacjê nowej, na warunkach uzgodnionych z ope-
ratorami sieci telekomunikacyjnej.

ROZDZIA£ V

Zasady ochrony �rodowiska przyrodniczego

§7. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady ochrony �rodo-
wiska przyrodniczego:

1) uci¹¿liwo�æ wynikaj¹ca z charakteru prowadzonej dzia³al-
no�ci nie mo¿e przekraczaæ warto�ci dopuszczalnych na
granicy w³asno�ci terenu lub wyznaczonych decyzjami
administracyjnymi stref ograniczonego u¿ytkowania.

2) zakazuje siê odprowadzania �cieków bezpo�rednio do
wód gruntowych, powierzchniowych oraz gruntów.

§8. Ustala siê wymóg zachowania dopuszczalnych pozio-
mów ha³asu na terenach oznaczonych na rysunku planu
symbolem MN � 5 jak dla terenów przeznaczonych pod
zabudowê mieszkaniow¹, o których mowa w przepisach
szczególnych.

ROZDZIA£ VI

Przepisy koñcowe

§9. Ustala siê warto�æ stawki procentowej z tytu³u wzro-
stu warto�ci nieruchomo�ci w zwi¹zku z uchwaleniem planu
w wysoko�ci - 30%.

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Mia-
sta S³upcy.

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

Wiceprzewodnicz¹cy Rady
(�) Zbigniew Górniak
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UCHWA£A Nr 161/XX/04 RADY MIEJSKIEJ W WIELENIU

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie okre�lenia trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu gminy Wieleñ dotacji, sposobu jej
rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego ni¿ okre�lonego

w ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontariacie przez
podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku

Poz. 2627

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)
i art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr
45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611,
Nr 189, poz. 1851), Rada Miejska w Wieleniu uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1. Podmioty niezaliczone do sektora finansów
publicznych i niedzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku,
zwane dalej podmiotami mog¹ otrzymywaæ z bud¿etu gminy
Wieleñ dotacje na cele publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ
publicznych, innych ni¿ okre�lone w ustawie z dnia 24 kwiet-
nia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolontaria-
cie (Dz.U. Nr 96, poz. 873).

2. Zlecenie realizacji zadañ publicznych mo¿e odbywaæ
siê poprzez:

1) powierzenie wykonania zadañ publicznych wraz z udziele-
niem dotacji na finansowanie ich realizacji, lub

2) wspieranie takich zadañ, wraz z udzieleniem dotacji na
dofinansowanie ich realizacji.

3. Podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê musi spe³niaæ nastê-
puj¹ce warunki:

1) posiadaæ wpis do w³a�ciwego rejestru;

2) posiadaæ w³asny rachunek bankowy;

3) nie posiadaæ zaleg³o�ci w rozliczeniach publicznopraw-
nych;

4) posiadaæ w³asne �rodki i odpowiedni¹ kadrê gwarantu-
j¹c¹ wykonanie zadania.

§2. 1. Podstaw¹ do udzielenia dotacji z bud¿etu gminy
Wieleñ jest oferta realizacji zadania publicznego nale¿¹cego
do zadañ w³asnych gminy, z³o¿ona przez podmiot. Wzór
oferty stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do rozporz¹dzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 pa�dziernika
2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego,
ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego
i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr
193, poz. 1891) zwanego dalej rozporz¹dzeniem, stosuje siê
odpowiednio.

2. Ofertê, o której mowa w ust. 1 podmiot sk³ada Burmi-
strzowi Wielenia w terminie do 25 wrze�nia roku poprzedza-
j¹cego rok bud¿etowy. Oferty z³o¿one po tym terminie zostaj¹
odrzucone.

3. Dopuszcza siê sk³adanie ofert w innym terminie ni¿
wskazany w ust. 2, je¿eli zadanie ma istotny wp³yw na
realizacjê zadañ gminy w danym roku bud¿etowym.

4. Oferta winna byæ podpisana przez osobê (osoby) upo-
wa¿nion¹ do sk³adania o�wiadczeñ woli w imieniu podmiotu.

§3. 1. Przyznanie dotacji nast¹pi w drodze otwartego kon-
kursu ofert.

2. Przyznanie dotacji mo¿e nast¹piæ równie¿, gdy w wy-
niku og³oszenia otwartego konkursu ofert na dane zadanie
zosta³a zg³oszona jedna oferta.

3. Oferty rozpatrywane s¹ w szczególno�ci pod wzglê-
dem:

1) zgodno�ci celu projektu z priorytetami ustalonymi przez
Radê Miejsk¹;

2) znaczenia zadania dla realizowanych przez gminê Wieleñ
celów;

3) wysoko�ci dochodów przeznaczonych na realizacjê zada-
nia publicznego;

4) ocenê przedstawionej we wniosku kalkulacji realizacji
zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania;

5) ocenê mo¿liwo�ci realizacji zadania przez podmiot;

6) perspektywy kontynuacji projektu i potencjalnych �róde³
zewnêtrznego finansowania;

7) analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim, z uwzglêdnieniem rzetelno�ci
i terminowo�ci ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych
na ten cel �rodków;

8) dotychczasowych dokonañ podmiotu i do�wiadczenia
w realizacji projektów;

9) dotychczasowej wspó³pracy z gmin¹ Wieleñ i innymi
instytucjami publicznymi.

§4. Wyboru najbardziej korzystnej oferty na realizacjê
zleconego zadania publicznego dokonuje Burmistrz Wielenia,
po zasiêgniêciu opinii Zespo³u Konsultacyjnego z³o¿onego
z: Z-cy Burmistrza, Pe³nomocnika Burmistrza ds. rozwi¹zywa-
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nia problemów alkoholowych, Kierownika Referatu Organiza-
cyjnego Urzêdu Miejskiego w Wieleniu, jednego przedstawi-
ciela Miejsko - Gminnego O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Wieleniu oraz pracownika merytorycznie odpowiedzialne-
go za okre�lone zadanie w Urzêdzie Miejskim w Wieleniu.

§5. 1. Wykaz dotacji przyznanych dla podmiotów na reali-
zacjê publicznych zadañ zleconych na dany rok bud¿etowy
okre�la za³¹cznik do uchwa³y bud¿etowej.

2. Burmistrz Wielenia w terminie 21 dni od dnia uchwa-
lenia przez Radê Miejsk¹ w Wieleniu uchwa³y bud¿etowej
przekazuje podmiotom informacjê o przyznanej dotacji i ojej
wysoko�ci.

3. Udzielenie dotacji odbywa siê po uchwaleniu przez
Radê Miejsk¹ w Wieleniu uchwa³y bud¿etowej na dany rok
bud¿etowy, pod warunkiem rozliczenia siê podmiotu z przy-
znanej dotacji za rok poprzedni oraz po podpisaniu umowy.

4. Przekazanie dotacji nastêpuje jednorazowo lub w ra-
tach, w zale¿no�ci od specyfiki wykonywanego zadania
i postanowieñ umowy.

§6. 1. Zlecenie zadania i udzielenie dotacji nastêpuje na
podstawie umowy zawartej pomiêdzy Burmistrzem Wielenia,
a podmiotem reprezentowanym przez osobê (osoby), o której
mowa w §2 ust. 4 uchwa³y.

2. Ramowy wzór umowy okre�lony w za³¹czniku nr 2 do
rozporz¹dzenia, o którym mowa w §2 ust. 1 uchwa³y, stosuje
siê odpowiednio.

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

4. Podmiot nie mo¿e wykorzystywaæ �rodków uzyska-
nych na podstawie umowy na inne cele ni¿ okre�lone
w umowie.

5. Prawa i obowi¹zki stron umowy nie mog¹ byæ przeno-
szone na osoby trzecie.

6. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego lub nieprawid³owego
jej wykonania. Podstawê do rozwi¹zania umowy stanowi¹
wyniki kontroli jej wykonania.

§7. 1. Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia wyod-
rêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanej dotacji na realiza-
cjê zadania oraz wydatków z tym zwi¹zanych. W przypadku
nie prowadzenia ewidencji, pobrane w roku bud¿etowym
dotacje podlegaj¹ zwrotowi do bud¿etu, na rachunek dotuj¹-
cego w ca³o�ci wraz z odsetkami ustawowymi, których bieg
rozpoczyna siê od dnia przekazania dotacji podmiotowi.

2. W przypadku wykorzystania na realizacjê zadania tylko
czê�ci przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana czê�æ do-
tacji niezw³ocznie podlega zwrotowi do bud¿etu gminy Wie-
leñ.

3. Zwrot dotacji w sytuacji, o której mowa w ust. 2
nastêpuje w terminach okre�lonych w umowie nie pó�niej ni¿
do 1 5 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego na rachunek
bie¿¹cy bud¿etu gminy Wieleñ.

Poz. 2627

4. Przy wydatkowaniu �rodków publicznych podmiot zo-
bowi¹zany jest do stosowania przepisów prawa o zamówie-
niach publicznych i ustawy o finansach publicznych.

5. Podmioty, które otrzyma³y dotacjê na realizacjê zada-
nia, zobowi¹zane s¹ do zamieszczenia informacji o tym
w materia³ach promocyjnych, informacyjnych itp.

6. Wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem
wyklucza prawo do ubiegania siê o przyznanie dotacji przez
kolejne 3 lata.

§8. 1. Podmiot jest zobowi¹zany, zgodnie z umow¹, do
przedstawienia Burmistrzowi Wielenia sprawozdania z wyko-
nania zadania publicznego. Wzór sprawozdania stanowi¹cy
za³¹cznik nr 3 do rozporz¹dzenia, o którym mowa w §2 ust.
1 uchwa³y, stosuje siê odpowiednio.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno byæ
z³o¿one w terminie do 30 dni po zakoñczeniu realizacji
zadania, a w przypadku zadañ, których termin zakoñczenia
realizacji up³ywa z dniem 31 grudnia - w terminie do 15
dni.

3. Zatwierdzenie sprawozdania z realizacji powinno nast¹piæ
nie pó�niej ni¿ do 25 stycznia nastêpnego roku bud¿eto-
wego.

§9. 1. Burmistrz Wielenia za po�rednictwem Referatu me-
rytorycznego lub samodzielnego pracownika obowi¹zany jest
do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonywania umowy na
zasadach w niej okre�lonych, w szczególno�ci w zakresie:

1) sposobu realizacji zadania zleconego;

2) gospodarowania przekazan¹ dotacj¹;

3) prowadzenia dokumentacji umo¿liwiaj¹cej ustalenie kosz-
tów zleconego zadania.

2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz przepro-
wadzonego nadzoru referat merytoryczny lub samodzielny
pracownik dokonuje oceny:

1) stanu realizacji zleconego zadania;

2) prawid³owo�ci wykorzystania dotacji na realizacjê zadania
zleconego.

3. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owo�ci w realiza-
cji zleconego zadania kontrola wykorzystania dotacji prowa-
dzona jest przez Referat Finansowy Urzêdu Miejskiego
w Wieleniu.

§10. Od chwili z³o¿enia oferty do zakoñczenia postêpowa-
nia, okre�lonego niniejsz¹ uchwa³¹, zapewnia siê pe³n¹ jaw-
no�æ jego uczestnikom, a w szczególno�ci przez:

1) publiczne og³oszenie wykazu z³o¿onych wniosków,

2) zapewnienie uczestnikom postêpowania wgl¹du do opinii
wydanych w sprawie wniosków,

3) podanie do publicznej wiadomo�ci rozstrzygniêcia w spra-
wie wniosków.

§11. Traci moc uchwa³a Nr 173/XIX/2000 Rady Miejskiej
w Wieleniu z dnia 30 czerwca 2000 roku w sprawie okre�lenia
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trybu postêpowania o udzielenie z bud¿etu gminy Wieleñ
dotacji celowych podmiotom nie zaliczonym do sektora finan-
sów publicznych i nie dzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku,
sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania
zleconego zadania.

§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wie-
lenia.

Poz. 2627, 2628

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr in¿. Jan Palacz

2628

UCHWA£A Nr XVI/121/2004 RADY GMINY S£UPCA

z dnia 19 lipca 2004 r.

w sprawie nadania Statutu Gminnemu O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej

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, z pó�niejszymi zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz.
593, z pó�niejszymi zmianami), Rada Gminy S³upca uchwala
co nastêpuje:

§1. Nadaje siê Statut O�rodkowi Pomocy Spo³ecznej
w S³upcy w tre�ci za³¹cznika nr 1 do uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
S³upca.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XVIII/83/96 Rady Gminy S³upca
z dnia 20.12.1996 r. w sprawie statutu Gminnego O�rodka
Pomocy Spo³ecznej.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy S³upca
(�) Marek Walczak

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XVI/121/2004

Rady Gminy S³upca
z dnia 19 lipca 2004 r.

STATUT GMINNEGO O�RODKA POMOCY SPO£ECZNEJ W S£UPCY

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. 1. Gminny O�rodek Pomocy Spo³ecznej zwany dalej
�O�rodkiem� jest placówk¹ pomocy spo³ecznej dzia³aj¹c¹ na

podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecz-
nej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z pó�niejszymi zmianami), niniej-
szego Statutu oraz innych przepisów dotycz¹cych dzia³alno�ci
placówek pomocy spo³ecznej.

2. O�rodek jest gminn¹ jednostk¹ organizacyjn¹.
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§2. 1. Siedzib¹ O�rodka jest miasto S³upca.

2. Obszarem dzia³ania O�rodka jest Gmina S³upca.

§3. O�rodek wykonuje zadania w zakresie pomocy spo-
³ecznej, a w szczególno�ci:

1) tworzy warunki organizacyjne funkcjonowania pomocy
spo³ecznej,

2) analizuje i ocenia zjawiska rodz¹ce zapotrzebowanie na
�wiadczenia pomocy spo³ecznej,

3) przyznaje i wyp³aca �wiadczenia,

4) pobudza spo³eczn¹ aktywno�æ w zaspokajaniu niezbêd-
nych potrzeb ¿yciowych osób i rodzin,

5) pomaga osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzy-
skaniu zdolno�ci do funkcjonowania w spo³eczeñstwie
oraz na tworzeniu warunków sprzyjaj¹cych temu celowi.

§4. Organami nadzoru s¹:

- Gmina - w zakresie zadañ w³asnych,

- Wojewoda - w zakresie zadañ zleconych.

§5. Rodzaje, formy i rozmiar �wiadczeñ przyznawanych
przez O�rodek okre�laj¹ przepisy ustawy o pomocy spo³ecz-
nej oraz innych aktów prawnych.

§6. O�rodek organizuje i realizuje pomoc spo³eczn¹
wspó³dzia³aj¹c z istniej¹cymi na jej terenie instytucjami, or-
ganizacjami spo³ecznymi, stowarzyszeniami charytatywnymi,
zwi¹zkami wyznaniowymi.

§7. 1. Decyzje administracyjne w sprawach dotycz¹cych
przyznawania �wiadczeñ z zakresu pomocy spo³ecznej wydaje
Kierownik O�rodka - na podstawie upowa¿nienia udzielonego
przez Wójta Gminy S³upca.

2. W czasie nieobecno�ci Kierownika decyzje o których
mowa w pkt 1 wydaje pracownik O�rodka upowa¿niony
w trybie okre�lonym w pkt 1.

ROZDZIA£ II

Struktura organizacyjna

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

1) pracowników socjalnych, starszych pracowników socjal-
nych, specjalistów pracy socjalnej, starszych specjalistów
pracy socjalnej,

2) g³ównego ksiêgowego,

Poz. 2628

3) inspektora,

4) opiekunki domowe.

Pracownicy O�rodka s¹ zatrudnieni w nastêpuj¹cych sek-
cjach:

1) sekcja �wiadczeñ,

2) ksiêgowo�æ,

3) sekcja metodyczna,

4) sekcja us³ug �wiadczonych w miejscu zamieszkania.

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

§9. Zakres dzia³ania poszczególnych sekcji O�rodka wy-
mienionych w §8 okre�la regulamin organizacyjny nadawany
przez Kierownika O�rodka.

§10. 1. O�rodkiem kieruje Kierownik.

2. Stosunek pracy z Kierownikiem nawi¹zuje i rozwi¹zuje
Wójt Gminy S³upca.

3. Uprawnienia zwierzchnika s³u¿bowego w stosunku do
Kierownika O�rodka wykonuje Wójt Gminy S³upca.

§11. 1. Pracownicy O�rodka s¹ pracownikami samorz¹-
dowymi.

2. Prawa i obowi¹zki pracowników okre�la ustawa
o pracownikach samorz¹dowych oraz ustawa o pomocy
spo³ecznej.

3. Kierownik O�rodka wykonuje wobec pracowników czyn-
no�ci z zakresu prawa pracy.

§12. 1. Kierownik O�rodka zarz¹dza powierzonym mie-
niem zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami, na podstawie
upowa¿nienia udzielonego przez Wójta Gminy S³upca.

2. Kierownik O�rodka sk³ada Wójtowi Gminy S³upca spra-
wozdanie z dzia³alno�ci i sposobu wykorzystania przyznanych
dotacji bud¿etowych.

ROZDZIA£ III

Postanowienia koñcowe

§13. O�rodek u¿ywa pieczêci pod³u¿nej z pe³nym brzmie-
niem nazwy i adresem siedziby.

§14. Zmiany w statucie mog¹ byæ dokonane w trybie
okre�lonym dla jego nadania.
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SPRAWOZDANIE GMINY I MIASTA RASZKÓW Z WYKONANIA BUD¯ETU ZA 2003 ROK

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz.U. Nr 15 poz. 148 ze zmianami) oraz rozporz¹dzeniem
Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie spra-
wozdawczo�ci bud¿etowej (Dz.U. Nr 24 poz. 279) opracowano
komplet sprawozdañ Gminy i Miasta Raszków z wykonania
bud¿etu za 2003 rok, do którego nale¿¹:
- Rb � 27 S z wykonania planu dochodów bud¿etowych,

- Rb � 27 ZZ z wykonania planu dochodów zwi¹zanych
z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorial-
nego,

- Rb � 28 S z wykonania planu wydatków bud¿etowych,

- Rb � NDS o nadwy¿ce, (definicje jednostek samorz¹du
terytorialnego),

- Rb � Z o stanie zobowi¹zañ wed³ug tytu³ów d³u¿nych
gwarancji i potr¹ceñ,

- Rb � N o stanie nale¿no�ci,

- Rb � 50 o dotacjach (wydatkach zwi¹zanych z wykonywa-
niem zadañ z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych
zadañ zleconych jednostkom samorz¹du terytorialnego),

- Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zak³a-
dów bud¿etowych, �rodków specjalnych jednostek bud¿e-
towych oraz funduszy celowych.

Wy¿ej wymienione sprawozdania oraz sporz¹dzony bilans
a wykonania bud¿etu za 2003 rok pos³u¿y³y do opracowania
szczegó³owej analizy zrealizowanych dochodów i wydatków
bud¿etowych w formie opisowej wed³ug szczegó³owo�ci okre-
�lonej przez Radê Gminy i Miasta w procedurze uchwalania
i wykonywania bud¿etu. Sprawozdania te okre�laj¹ równie¿
poziom wyniku finansowego i jego rozliczenie jak równie¿
wysoko�æ nale¿no�ci i zobowi¹zañ na koniec roku bud¿etowe-
go. Uchwalony przez Radê Gminy i Miasta Raszków, po
uwzglêdnieniu zmian dokonanych na przestrzeni roku przewi-
dywa³ realizacjê dochodów bud¿etowych w wysoko�ci
16.883.146 z³ dochody te wykonano w kwocie 15.937. 937 z³
co stanowi 94,4%, oraz realizacjê wydatków bud¿etowych
w kwocie 18.253.146 z³, które wykonano w wysoko�ci
17.495.620 z³ co stanowi 95,8%. Zaplanowany deficyt bud¿e-
towy w kwocie 1.370.000 z³ stanowi¹cy 8,1% zaplanowanych
dochodów wykonano w kwocie 1.557.683 z³ czyli 9,8% docho-
dów zrealizowanych. G³ównym �ród³em pokrycia powy¿sze-
go deficytu jest zaci¹gniêta w Wojewódzkim Funduszu Ochro-
ny �rodowiska i Gospodarki Wodnej po¿yczka w kwocie
1.300.000 z³ przeznaczona na budowê kanalizacji sanitarnej.
Na wykonanie planu dochodów w 94,4% z³o¿y³o siê wiele
czynników, które zostan¹ przedstawione w dalszej czê�ci
analizy. Szczegó³owe wykonanie planu dochodów bud¿eto-
wych przedstawia Tabela Nr 1. Globalnie dochody wykonano
wiêc w 94,4%, ró¿nie to jednak siê przedstawia w poszczegól-
nych tytu³ach dochodów.

Tabela Nr 1

WYKONANIE DOCHODÓW PER 31-12-2003
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Tabela 2
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Tabela 5

REALIZACJA DOCHODÓW WED£UG DZIA£ÓW KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ
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Tabela 6

STRUKTURA DOCHODÓW W£ASNYCH GMINY RASZKÓW W LATACH 2000-2003

���� ����	�
����
��
�

��������
�

�����

����������

��������
�

�����

����������

��������
�

�����

����������

��������
�

�����

����������

�� �� �� �� �� �� �� ��  � ���

�

!��
"�#�	$�#��%&���
�

���
��'�

��� ������ ���(��)� ���������� ���(��)� ���������� ���(��)� ����������

���(��)�

��

*�#��
��#�	$�#�%���#�

���+����%��	$�

������� �(��)� ������� �(� )� � ����� �(��)� �������

�(��)�

��

*�#��
��#�	$�#�%���#�

���+�,���	���	$�

������  �� ��(��)�  ������� ��(��)� ���������� ��(��)�  �������

��(��)�

�� *�#��
������� �������� ��(��)� �������� ��(��)� � �� ��� ��(��)� �������� ��(��)�

��

*�#��
���#�

��
��	$�"�-	��

�� ����� ��(��)� ���  ����� ��(��)� ���� ����� ��(� )� ���� �����

��(��)�

�� *�#��
��
-��� ������ �(� )� ���  � �(��)� ������ �(��)� ������ �(��)�

��

*�#��
���#�-��#��%�

����������%�	$�

��� ��� �( �)� ������� �(��)� �������� �(� )� ��������

�(��)�

��

*�#��
���#�#���&���-	��

�����#��	�
.����+�

,���	���	$���&�	����%�

,��"�
�������

��#����%
.�

� ����� �(��)� ��� ��� �(��)� ���� �� �(��)� � � ���

�(��)�

��

*�#��
���#����#��%���

#���%����

������� �(��)�  ����� �(��)� ������ �(��)� ������

�(��)�

 �

*�#��
���#�	�����-	��

	�%������%��	$�

� �(��)�  ������ �(��)� ������� �(��)� ���� ���

�(��)�

��� /�	$�#����"�.0���� � �(��)� � �(��)� �������� �(��)� ��� ��� �(��)�

��� *������&
�#�	$�#�� �������� ��(� )� �������� ��( �)� �������� ��(��)� � ������ ��(��)�

 



— 12460 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 128 Poz. 2629

Tabela 7

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW W 2003 ROKU WED£UG KLASYFIKACJI BUD¯ETOWEJ
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Tabela 8

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW PRZEZ POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI
O�WIATOWE ORAZ WYSOKO�Æ ZOBOWI¥ZAÑ NA DZIEÑ 31.12.2003 R.

Poz. 2629
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Tabela 9

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW NA DZIEÑ 31-12-2003 R. PRZEZ ODDZIA£Y KLAS ZEROWYCH I PRZEDSZKOLA
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DECYZJA PREZESA URZÊDU REGULACJI ENERGETYKI

Nr OPO-4210-31(5)/2004/588/II/AS

z dnia 27 lipca 2004 r.

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit.
b i 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, 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 17
czerwca 2004 r. Odlewni ¯eliwa ��rem� S.A. z siedzib¹ w
�remie, posiadaj¹cej statystyczny numer identyfikacyjny
REGON:630262070, zwanej w dalszej czê�ci decyzji �Przedsiê-
biorstwem� 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:

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie wytwarzania
ciep³a - w wysoko�ci 4,4%,

- dla dzia³alno�ci gospodarczej w zakresie przesy³ania i
dystrybucji ciep³a - w wysoko�ci minus 13,7%.

3) ustaliæ okres obowi¹zywania wspó³czynników korekcyj-
nych 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-
cesjê z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. na wytwarzanie ciep³a Nr
WCC/243/588/U/OT-5/98/JK ze zmian¹ z dnia 26 maja 2003 r.,
Nr WCC/243A/588/W/OPO/2003/AJ oraz na przesy³anie i dys-
trybucjê ciep³a (postêpowanie w toku), w dniu 18 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.

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 gospodar-
czej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy
na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez
Przedsiêbiorstwo w okresie sprawozdawczym (§12 ust. 2
rozporz¹dzenia taryfowego). W zakresie wytwarzania ciep³a
bazowe ceny ustalono wed³ug zasad okre�lonych dla wytwa-
rzania ciep³a w skojarzeniu z energi¹ elektryczn¹ (§13 rozpo-
rz¹dzenia taryfowego).

Wspó³czynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2
sentencji decyzji, ustalone zosta³y adekwatnie do mo¿liwo�ci
poprawy efektywno�ci funkcjonowania tego Przedsiêbior-
stwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez
to Przedsiêbiorstwo dzia³alno�ci koncesjonowanej w okresie
stosowania 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 oraz §13 ust. 3 rozporz¹dzenia taryfowego,
zgodnie z którym taryfy dla ciep³a i energii elektrycznej dla
�róde³, w których wystêpuje skojarzone wytwarzanie ciep³a i
energii elektrycznej, ustala siê dla tego samego okresu - jest
równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy orzek³em jak w sentencji.

Pouczenie

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

2. Odwo³anie od decyzji powinno czyniæ zado�æ wymaga-
niom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawieraæ
oznaczenie zaskar¿onej decyzji i warto�ci przedmiotu spo-
ru, przytoczenie zarzutów, zwiêz³e ich uzasadnienie, wska-
zanie dowodów, a tak¿e zawieraæ wniosek o uchylenie
albo o zmianê decyzji � w ca³o�ci lub czê�ci (art. 47949

Kodeksu postêpowania cywilnego). Odwo³anie nale¿y
przes³aæ na adres Zachodniego Oddzia³u Terenowego
Urzêdu Regulacji Energetyki, 60-780 Poznañ, ul. Grun-
waldzka 1.

3. 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 Urzêdo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

4. 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 Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Z upowa¿nienia Prezesa
Urzêdu Regulacji Energetyki

(�) Henryk Kanoniczak

Poz. 2630

Za³¹cznik
do decyzji Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki

z dnia 27 lipca 2004 r.
Nr OPO - 4210 - 31(5)/2004/588/II/AS

TARYFA DLA CIEP£A

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, z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293 i Nr
91, poz. 875 i Nr 96, poz. 959),

2. rozporz¹dzenie taryfowe � Rozporz¹dzenie Ministra Go-
spodarki z dnia 12 pa�dziernika 2000 r. w sprawie szcze-
gó³owych 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 przy³¹czania podmiotów do sieci
ciep³owniczych, obrotu ciep³em, �wiadczenia us³ug prze-
sy³owych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz stan-
dardów jako�ciowych obs³ugi odbiorców (Dz.U. z 2000 r.
Nr 72, poz. 845),

4. sprzedawca � Odlewnia ¯eliwa ��rem� S.A., 63-100 �rem,
ul. Staszica 1,

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

6. �ród³o ciep³a � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instalacje
s³u¿¹ce do wytwarzania ciep³a,

7. 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,

8. wêze³ cieplny � po³¹czone ze sob¹ urz¹dzenia lub instala-
cje s³u¿¹ce do zmiany rodzaju lub parametrów no�nika
ciep³a dostarczanego z przy³¹cza oraz regulacji ilo�ci cie-
p³a dostarczanego do instalacji odbiorczych,

9. grupowy wêze³ cieplny � wêze³ cieplny, obs³uguj¹cy wiê-
cej ni¿ jeden obiekt,

10. uk³ad pomiarowo - rozliczeniowy � dopuszczony do sto-
sowania 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,

11. 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,
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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 koncesji udzielonych
przez Prezesa Urzêdu Regulacji Energetyki w zakresie:

- wytwarzania ciep³a � decyzja Nr WCC/243/588/U/OT-5/98/
JK z dnia 13 pa�dziernika 1998 r. ze zmian¹ Nr WCC/243A/
588/W/OPO/2003/AJ z dnia 26 maja 2003 r.,

- przesy³ania i dystrybucji ciep³a � postêpowanie w toku.

Poz. 2630

CZE�Æ III

Podzia³ odbiorców na grupy

Zgodnie z §10 rozporz¹dzenia taryfowego okre�lono dwie
grupy odbiorców:

W.1 - odbiorcy ciep³a w postaci wody o temperaturze 130/
70°C wytwarzanego w �ródle ciep³a sprzedawcy, dostarczane-
go do sieci ciep³owniczej bêd¹cej w³asno�ci¹ odbiorcy,
W.2 - odbiorcy ciep³a w postaci wody o temperaturze 110/
70°C wytwarzanego w �ródle ciep³a sprzedawcy, dostarczane-
go sieci¹ ciep³ownicz¹ bêd¹c¹ w³asno�ci¹ sprzedawcy.

CZÊ�Æ IV

Rodzaje oraz wysoko�æ cen

1. Wysoko�æ cen w zakresie wytwarzania ciep³a

1. 1 Cena za zamówion¹ moc ciepln¹.
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1. 2. Cena ciep³a.
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 1. 3 Cena no�nika ciep³a.
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2. Wysoko�æ stawek op³at w zakresie przesy³ania i dystrybucji ciep³a.

2. 1. Stawki op³at za us³ugi przesy³owe.
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2. 2. Stawka op³aty abonamentowej.
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W przedstawionych w pkt 1 i 2 cenach brutto uwzglêdnio-
no podatek od towarów i us³ug (VAT) w wysoko�ci 22%.

3. Stawka op³aty za przy³¹czenie do sieci ciep³owniczej.
Taryfa nie zawiera stawki op³aty za przy³¹czenie do sieci,

poniewa¿ nie planuje siê przy³¹czenia nowych odbiorców,
za po�rednictwem nowych przy³¹czy. Je¿eli wyst¹pi taka
potrzeba przedsiêbiorstwo niezw³ocznie dokona niezbêd-
nej zmiany taryfy i wyst¹pi o jej zatwierdzenie.
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CZÊ�Æ V

Zasady ustalania cen

Ceny okre�lone w czê�ci IV niniejszej taryfy zosta³y ustalone
zgodnie z art. 45 ustawy oraz §25 rozporz¹dzenia taryfowego.
Jednostkowe koszty ustalono wed³ug zasad okre�lonych
w §18 - 19 i §21 - 22 rozporz¹dzenia taryfowego.

CZÊ�Æ VI

Warunki stosowania cen

1. Ustalone w niniejszej taryfie ceny s¹ stosowane przy
zachowaniu standardów jako�ciowych obs³ugi odbior-
ców, które okre�lone zosta³y w rozdziale 6 rozporz¹dzenia
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,

Poz. 2630

- udzielania bonifikat i naliczania upustów przys³uguj¹-
cych odbiorcy,

- nielegalnego poboru ciep³a,

stosuje siê odpowiednio postanowienia rozdzia³u 4 rozpo-
rz¹dzenia taryfowego, przy czym op³atê za nielegalny
pobór ciep³a nalicza siê wg cen netto (bez podatku
VAT).

CZÊ�Æ VII

Zasady wprowadzenia zmiany cen

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.

Cz³onek Zarz¹du
(�) Danuta Glanc

Prezes Zarz¹du
(�) Stefan W³odarczyk
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