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UCHWA£A Nr XV/205/2003 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU

z dnia 24 wrze�nia 2003 r.

w sprawie okre�lenia szczegó³owych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozk³adania
na raty nale¿no�ci pieniê¿nych, do których nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

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 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806) oraz art. 34a
ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.) Rada Miejska
w Kórniku uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la szczegó³owe zasady i tryb umarza-
nia, odraczania lub rozk³adania na raty sp³aty nale¿no�ci
pieniê¿nych, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej �nale¿-
no�ciami�, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zwanych dalej
�wierzytelno�ciami� wobec osób fizycznych, osób prawnych
a tak¿e jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobo-
wo�ci prawnej, zwanej dalej d³u¿nikami.

§2. 1.Nale¿no�ci pieniê¿ne mog¹ byæ umarzane w ca³o�ci
lub czê�ci, w przypadku ich ca³kowitej nie�ci¹galno�ci, która
nastêpuje, je¿eli wyst¹pi jedna z nastêpuj¹cych przes³anek:

1) wierzytelno�ci nie�ci¹gniêtego w toku zakoñczonego po-
stêpowania likwidacyjnego lub upad³o�ciowego,

2) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub jego miejsca pobytu, d³u¿-
nik zmar³ nie pozostawiaj¹c spadkobiercy,

3) �ci¹gniêcie wierzytelno�ci zagra¿a wa¿nym interesom
szczególno�ci jego egzystencji,

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu
egzekucyjnym nie uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów
dochodzenia i egzekucji tej wierzytelno�ci lub postêpowa-
nie egzekucyjne okaza³o siê nieskuteczne.

2. Zaleg³o�æ mo¿e byæ równie¿ umorzona w ca³o�ci lub
czê�ci pomimo braku przes³anek o których mowa w ust. 1,
je¿eli za umorzeniem przemawiaj¹ szczególne wzglêdy spo-
³eczne lub gospodarcze.

3. Umorzenie zaleg³o�ci w przypadku, gdy oprócz d³u¿ni-
ka g³ównego zobowi¹zane s¹ inne osoby, mo¿e nast¹piæ tylko
wtedy, gdy warunki umorzenia zachodz¹ wobec wszystkich
zobowi¹zanych.

4. Zaleg³o�æ mo¿e byæ umarzana na wniosek d³u¿nika lub
inicjatywy wierzyciela.

§3. 1.Umorzenie nale¿no�ci g³ównej skutkuje umorzeniem
odsetek. Je¿eli umorzenie dotyczy czê�ci nale¿no�ci g³ównej,
w odpowiednim stosunku do tej nale¿no�ci podlegaj¹ umo-
rzeniu odsetki.

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

§4. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce rodzaje ulg udzielanych
w sp³acaniu nale¿no�ci pieniê¿nych z tytu³u wierzytelno�ci,
o których mowa w niniejszej uchwale:

1) odroczenie terminu sp³aty nale¿no�ci,

2) roz³o¿enie nale¿no�ci na raty,

2. Ulgi, o których mowa w ust. 1 stosuje siê w wypadkach
gospodarczo uzasadnionych lub zas³uguj¹cych z innych przy-
czyn na uwzglêdnienie, je¿eli analiza mo¿liwo�ci p³atniczych
d³u¿nika pozwala przypuszczaæ, i¿ odroczenie terminu zap³aty
wierzytelno�ci lub roz³o¿enie na raty spowoduje �ci¹gniêcie
ca³ej dochodzonej wierzytelno�ci.

3. Od nale¿no�ci, której termin zap³aty odroczono lub,
któr¹ roz³o¿ono na raty, nie pobiera siê odsetek za zw³okê za
okres od dnia przyznania ulgi, o której mowa w ust. 1 do
up³ywu terminów zap³aty okre�lonych przez organ przyznaj¹-
cy ulgê.

4. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysoko�ci rat ustalonych przez organ przyznaj¹cy ulgê, po-
zosta³a do sp³aty wierzytelno�æ staje siê natychmiast wyma-
galna wraz z ustawowymi odsetkami za zw³okê liczonymi od
pierwotnego terminu zap³aty.

§5. Do umorzenia wierzytelno�ci, o których mowa
w niniejszej uchwale, jak równie¿ udzielanie ulg w sp³acie
nale¿no�ci uprawniony jest Burmistrz Gminy.

§6. 1. Umorzenie wierzytelno�ci lub udzielenie ulg w sp³a-
ceniu nale¿no�ci mo¿e nast¹piæ na wniosek d³u¿nika lub
z inicjatywy w³asnej organu gminy.

2. Umorzenie wierzytelno�ci oraz udzielenie ulg o któ-
rych mowa §3 i 4 nastêpuje:

- w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze cywilno -
prawnym � na podstawie umowy lub jednostronnego
o�wiadczenia.

- w odniesieniu do nale¿no�ci o charakterze administracyj-
no-prawnym - na podstawie decyzji administracyjnej,

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

§8. Traci moc uchwa³a Nr XLVIII/604/2002 Rady Miejskiej
w Kórniku z dnia 31.07.2002 r. w sprawie okre�lenia szczegó-
³owych zasad i trybu umarzania wierzytelno�ci jednostek
organizacyjnych gminy Kórnik z tytu³u nale¿no�ci pieniê¿-
nych.
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§9. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) Maciej Marciniak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591), art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139) oraz art.
85 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) Rada Miej-
ska w Obornikach uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego fragmentu pó³nocnego obej�cia drogowego Obor-
nik, obejmuj¹cy ustalenia zawarte w §2 niniejszej uchwa³y
oraz na rysunku planu w skali 1:5000 stanowi¹cym za³¹cznik
do tej uchwa³y.

§2. 1.Opracowaniem obejmuje siê drogê wojewódzk¹ nr
178 klasy g³ównej, na odcinku (d³ugo�ci ca 1,25 km) od ul.
Czarnkowskiej do skrzy¿owania dwupoziomowego z drog¹
krajow¹ nr 11 oraz obszar tego wêz³a.

2. Przebieg drogi wykorzystuje istniej¹ce torowisko nie-
czynnej kolei nr 381 relacji Oborniki - Wronki, przeznaczonej
do likwidacji.

3. Dla projektowanej drogi ustala siê:

1) szeroko�æ w liniach rozgraniczaj¹cych od 20 do 60 m,

2) dwupoziomowe skrzy¿owanie z drog¹ krajow¹ nr 11 (dla
jego realizacji wymagana jest likwidacja istniej¹cego ze-
spo³u gara¿y),

3) na skrzy¿owaniu z ul. Czarnkowsk¹ - rondo (docelowo); do
czasu realizacji dalszego odcinka pó³nocnego obej�cia
Obornik w kierunku zachodnim dopuszcza siê skrzy¿owa-
nie zwyk³e,

4) nowy wiadukt na ul. Staszica (istniej¹cy do rozbiórki),

5) mo¿liwo�æ realizacji infrastruktury technicznej zwi¹zanej
z funkcjonowaniem tej drogi.

4. Istniej¹cy wiadukt w ci¹gu drogi krajowej nr 11 prze-
znacza siê do przebudowy.

5. Most kolejowy nad rz. We³n¹ przeznacza siê do adapta-
cji dla potrzeb ruchu drogowego.

§3. Rezygnuje siê z naliczania jednorazowej op³aty od
wzrostu warto�ci nieruchomo�ci (inwestycja celu publiczne-
go).

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obor-
nik.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr Ryszard Ciszak

3317

UCHWA£A Nr XXX/224/04 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH

z dnia 27 sierpnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu pó³nocnego obej�cia drogowego Obornik
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXX/224/04

Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 27 sierpnia 2004 r.



� 14400 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 156 Poz. 3318

3318

UCHWA£A Nr XVI/122/2004 RADY GMINY ZANIEMY�L

z dnia 20 wrze�nia 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutu O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Zaniemy�lu

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 i 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) Rada Gminy uchwala:
Statut O�rodka Pomocy Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

ROZDZIA£ I

Postanowienia ogólne

§1. Ilekroæ w niniejszej uchwale jest mowa o:

1. O�rodku - nale¿y przez to rozumieæ O�rodek Pomocy
Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

2. Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Zaniemy�l.

3. Radzie - nale¿y przez to rozumieæ Radê Gminy Zaniemy�l.

4. Wójcie - nale¿y przez to rozumieæ Wójta Gminy Zaniemy�l.

5. Statucie - nale¿y przez to rozumieæ Statut O�rodka Pomo-
cy Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

6. Kierowniku - rozumie siê przez to Kierownika O�rodka
Pomocy Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

§2. 1. O�rodek zosta³ utworzony na mocy Uchwa³y Nr XI/
53/90 z dnia 30 kwietnia 1990 r. Gminnej Rady Narodowej
w Zaniemy�lu, celem realizacji w³asnych i zleconych gminie
zadañ z pomocy spo³ecznej, okre�lonych ustaw¹ z dnia 29
listopada 1990 r. o pomocy spo³ecznej (jednolity tekst Dz.U.
z 1998 r. Nr 64 poz. 414 ze zmianami).

2. O�rodek jest gminn¹ placówk¹ pomocy spo³ecznej
dzia³aj¹c¹ na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593), niniejszego
Statutu oraz innych przepisów szczegó³owych dotycz¹cych
placówek pomocy spo³ecznej i samorz¹dowych jednostek
bud¿etowych.

§3. 1. Siedzib¹ O�rodka jest wie� Zaniemy�l ul. Sienkie-
wicza 4, a obszarem dzia³ania teren Gminy.

2. O�rodek jest jednostk¹ bud¿etow¹ i organizacyjn¹
systemu pomocy spo³ecznej.

3. Bie¿¹cy nadzór ogólny nad dzia³alno�ci¹ O�rodka spra-
wuje Wójt.

4. Merytoryczny nadzór nad realizacj¹ zadañ zleconych
sprawuje w imieniu Wojewody w³a�ciwy wydzia³ Wielkopol-
skiego Urzêdu Wojewódzkiego.

ROZDZIA£ II

Organy O�rodka i jego organizacja

§4. 1. O�rodkiem kieruje Kierownik, który zarz¹dza po-
wierzonym maj¹tkiem i reprezentuje O�rodek na zewn¹trz.

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

3. Pracownicy O�rodka s¹ pracownikami samorz¹dowy-
mi, prawa i obowi¹zki pracowników okre�la ustawa o pracow-
nikach samorz¹dowych oraz ustawa o pomocy spo³ecznej.

4. Kierownika zatrudnia i zwalnia Wójt.

5. Kierownik wydaje decyzje administracyjne w indywi-
dualnych sprawach z zakresu pomocy spo³ecznej oraz
w sprawach z zakresu �wiadczeñ rodzinnych na podstawie
upowa¿nieñ udzielonych przez Wójta.

6. Na wniosek Kierownika Wójt mo¿e udzieliæ upowa¿-
nienia do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach
z zakresu pomocy spo³ecznej, tak¿e innej osobie.

§5. 1. Kierownik O�rodka ustala Regulamin Organizacyj-
ny, w którym okre�la strukturê organizacyjn¹  oraz zakresy
zadañ pracowników na poszczególnych stanowiskach pracy.

2. W sk³ad O�rodka wchodz¹ stanowiska pracy do spraw:

- ekonomiczno � administracyjnych,

- pomocy �rodowiskowej,

- �wiadczeñ pomocy spo³ecznej,

- us³ug opiekuñczych - nad chorym w domu,

- �wiadczeñ rodzinnych.

3. Pracowników zatrudnia i zwalnia Kierownik O�rodka.

4. Kierownik koordynuje i nadzoruje pracê pracowników
O�rodka.

§6. 1. Kierownik przygotowuje analizy i ocenê potrzeb,
planuje �rodki finansowe na ich realizacjê oraz sporz¹dza
analizê i ocenê z ich realizacji i skuteczno�ci �wiadczonej
pomocy.

2. Kierownik raz w roku przedstawia Radzie bilans po-
trzeb i �rodków oraz sprawozdanie z dzia³alno�ci O�rodka
i sposobu wykorzystania przyznanych dotacji bud¿etowych.
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ROZDZIA£ III

Cele i zadania O�rodka

§7. 1. O�rodek realizuje zadania z zakresu pomocy spo-
³ecznej oraz �wiadczeñ rodzinnych na terenie Gminy.

2. O�rodek wspiera osoby i rodziny w wysi³kach zmierza-
j¹cych do zaspokojenia niezbêdnych potrzeb i umo¿liwienia
im ¿ycia w warunkach odpowiadaj¹cych godno�ci cz³owieka.

3. O�rodek umo¿liwia osobom i rodzinom przezwyciê¿e-
nie trudnych sytuacji ¿yciowych, których nie s¹ one w stanie
pokonaæ, wykorzystuj¹c w³asne uprawnienia, zasoby i mo¿li-
wo�ci.

§8. 1. Podstawowym zadaniem O�rodka jest diagnozo-
wanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub �rodowisk wyma-
gaj¹cych pomocy spo³ecznej.

2. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwi¹zy-
wania problemów spo³ecznych ze szczególnym uwzglêdnie-
niem programów pomocy spo³ecznej, profilaktyki i rozwi¹zy-
wania problemów alkoholowych i innych, których celem jest
integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.

3. Sporz¹dzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomo-
cy spo³ecznej.

4. Podejmowanie dzia³añ w zakresie spraw opiekuñczo-
wychowawczych, w tym tworzenie gminnego systemu profi-
laktyki i opieki nad dzieckiem i rodzin¹.

5. Wspó³praca z organizacjami spo³ecznymi i instytucja-
mi oraz mobilizowanie �rodowisk lokalnych do dzia³añ na
rzecz pomocy spo³ecznej.

6. Praca socjalna.

7. Wykonywanie zadañ zleconych na podstawie obowi¹-
zuj¹cych ustaw i realizacja innych zadañ okre�lonych uchwa-
³ami Rady.

§9. 1. Organizowanie i udzielanie �wiadczeñ z zakresu
zadañ pomocy spo³ecznej (pieniê¿nych, w naturze i w postaci
us³ug opiekuñczych ) oraz z zakresu �wiadczeñ rodzinnych.

2. Szczegó³owy zakres zadañ, z podzia³em na zadania
w³asne i zlecone, okre�laj¹ odpowiednie przepisy ustawy
o pomocy spo³ecznej.

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

ROZDZIA£ IV

Postanowienia Koñcowe

§10. 1. Zmiany w Statucie O�rodka s¹ dokonywane przez
Radê w drodze uchwa³y.

2. Traci moc Uchwa³a Nr XXIV/145/2001 Rady Gminy
z dnia 25 czerwca 2001 r. w sprawie Statutu O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

3. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi i Kierowni-
kowi.

4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr Mieczys³aw Kubiak

3319

UCHWA£A Nr XVI/123/2004 RADY GMINY ZANIEMY�L

z dnia 20 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu �wiadczeñ pomocy spo³ecznej przyznanych
w formie zasi³ku celowego i pomocy rzeczowej w ramach zadañ w³asnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 41
ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej
(Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
b¹d� rodzinie o dochodach przekraczaj¹cych kryterium do-
chodowe, okre�lonego w ustawie o pomocy spo³ecznej, mo¿e
byæ przyznany zasi³ek celowy lub pomoc rzeczowa pod wa-
runkiem zwrotu czê�ci lub ca³o�ci kwoty zasi³ku lub wydatków
na pomoc rzeczow¹.
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§2. Podstaw¹ do rozstrzygniêcia o zwrocie zasi³ku
w czê�ci lub ca³o�ci oraz terminu i sposobu sp³aty jest
indywidualna sytuacja osobista, rodzinna i materialna osoby
b¹d� rodziny ubiegaj¹cej siê o pomoc, któr¹ ka¿dorazowo
ustala siê w drodze wywiadu rodzinno � �rodowiskowego.

Poz. 3319, 3320

§3. 1.Ustala siê zasady zwrotu wydatków na �wiadczenia
o których mowa w §1 wed³ug poni¿szej tabeli.
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2. Zwrot zasi³ku �wiadczeniobiorca uiszcza zgodnie
z decyzj¹ wydan¹ w sprawie na konto O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Zaniemy�l i Kierownikowi O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Zaniemy�lu.

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

§6. Traci moc Uchwa³a Rady Gminy Zaniemy�l Nr XXV/
158/97 z dnia 27 stycznia 1997 r. ze zmianami z dnia 27 lutego
1998 r. w sprawie: zasad zwrotu �wiadczeñ pomocy spo³ecz-
nej przyznanych w formie zasi³ku celowego, pomoc rzeczo-
wej, �wiadczeñ leczniczo - zdrowotnych udzielanych
w ramach zadañ w³asnych gminy.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr Mieczys³aw Kubiak

3320

UCHWA£A Nr XVI/124/2004 RADY GMINY ZANIEMY�L

z dnia 20 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu �wiadczeñ pomocy spo³ecznej przyznanych
w formie zasi³ku okresowego w ramach zadañ w³asnych gminy

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w zwi¹zku z art. 41
ust. 2. i art. 147 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami)
Rada Gminy Zaniemy�l uchwala co nastêpuje:

§1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie
albo rodzinie o dochodach przekraczaj¹cych kryterium docho-

dowe mo¿e byæ przyznany zasi³ek okresowy pod warunkiem
zwrotu czê�ci lub ca³o�ci kwoty zasi³ku.

§2. Podstaw¹ do rozstrzygniêcia o zwrocie zasi³ku
w czê�ci lub ca³o�ci oraz terminu i sposobu sp³aty jest
indywidualna sytuacja osobista, rodzinna i materialna osoby
b¹d� rodziny ubiegaj¹cej siê o pomoc, która ka¿dorazowo
ustala siê w drodze wywiadu �rodowiskowego.

§3. 1. Ustala siê zasady zwrotu wydatków na �wiadcze-
nia, o których mowa w §1 wed³ug poni¿szej tabeli.
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2. Zwrot zasi³ku �wiadczeniobiorca uiszcza zgodnie
z decyzj¹ wydan¹ w sprawie na konto O�rodka Pomocy
Spo³ecznej w Zaniemy�lu.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Zaniemy�l i Kierownikowi O�rodka Pomocy Spo³ecznej
w Zaniemy�lu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr Mieczys³aw Kubiak

Poz. 3320, 3321

3321

UCHWA£A Nr XVI/126/2004 RADY GMINY ZANIEMY�L

z dnia 20 wrze�nia 2004 r.

w sprawie górnych stawek op³at ponoszonych przez w³a�cicieli nieruchomo�ci
za us³ugi w zakresie utrzymania czysto�ci i porz¹dku w gminie

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) oraz art. 6 ust. 1, pkt 2 i 4 ustawy z dnia
13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê górne stawki op³at dla w³a�cicieli nierucho-
mo�ci, którzy nie udokumentuj¹ korzystania z us³ug okre�lo-
nych w uchwale Nr XV/115/2004 Rady Gminy Zaniemy�l
z dnia 28 czerwca 2004 r.:

a) za wywóz odpadów komunalnych sta³ych od ka¿dego
mieszkañca nieruchomo�ci � 13 z³/m-c,

b) za wywóz odpadów komunalnych ciek³ych wed³ug wska-
zañ wodomierza lub rycza³tu ustawowego � 16,80 z³/m3,

c) do powy¿szych kwot dolicza siê podatek VAT.

§2. Obowi¹zki okre�lone w §1 przejmuje w trybie wyko-
nania zastêpczo gmina.

§3. Odp³atno�ci zawarte w §1 niniejszej uchwa³y podle-
gaj¹ zwiêkszeniu z chwil¹ wzrostu �rednich kosztów �wiad-
czonych us³ug przez podmioty posiadaj¹ce koncesje.

Zmianê �redniej stawki dokonuje siê raz w roku.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Zaniemy�l.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomo�ci
poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w siedzibie
Urzêdu Gminy ul. �redzka 9 oraz w poszczególnych so³ec-
twach.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) mgr Mieczys³aw Kubiak
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3322

UCHWA£A Nr XV/133/04 RADY GMINY W¥GROWIEC

z dnia 30 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zasad i trybu wydzier¿awiania gruntów rolnych stanowi¹cych
w³asno�æ Gminy W¹growiec na okres d³u¿szy ni¿ 3 lata

Poz. 3322

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 9, lit. a 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 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, Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy W¹growiec uchwala:

§1. Grunty rolne stanowi¹ce w³asno�æ Gminy W¹growiec
mog¹ byæ wydzier¿awiane przez Wójta Gminy po og³oszeniu
o przeznaczeniu ich do wydzier¿awienia.

§2. 1.Ustala siê roczne wyj�ciowe stawki czynszu dzier-
¿awnego z 1 ha dla:
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2. Rola kl VI z, nieu¿ytki, grunty pod wodami i le�ne
bêd¹ce czê�ciowym u¿ytkiem wydzier¿awianej dzia³ki zwol-
nione z czynszu.

3. Dzia³ki, które s¹ sklasyfikowane w ca³o�ci jako grunt kl
VI z nie podlegaj¹ wydzier¿awieniu � przeznaczone s¹ do
zalesienia.

§3. 1.W przypadku z³o¿enia wiêcej ni¿ jednego wniosku
o wydzier¿awienie gruntu komunalnego, zostanie przeprowa-
dzony przetarg.

2. Stawk¹ wyj�ciow¹ do przetargu, jest stawka czynszu
ustalona w §2 Uchwa³y.

§4. Ustala siê, ¿e czynsz dzier¿awny p³atny jest wg obo-
wi¹zuj¹cej w dniu zap³aty ceny ¿yta, stanowi¹cej podstawê do
naliczania podatku rolnego, w terminie przewidzianym dla
p³atno�ci zobowi¹zañ pieniê¿nych rolników.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W¹growiec.

§6. Traci moc Uchwa³a Nr XXV/214/96 Rady Gminy W¹-
growiec z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie zasad i trybu
wydzier¿awiania gruntów rolnych.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski
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UCHWA£A Nr XV/138/04 RADY GMINY W¥GROWIEC

z dnia 30 wrze�nia 2004 r.

w sprawie szczegó³owych warunków przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze i specjalistyczne us³ugi opiekuñ-
cze, z wy³¹czeniem specjalistycznych us³ug opiekuñczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegó³owych

warunków czê�ciowego lub ca³kowitego zwolnienia od op³at, jak równie¿ trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 08.03.1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591,
Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Dz.U. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055
i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6,
art. 96 ust. 1 i 2, ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 594, Nr 99, poz. 1001) Rada
Gminy W¹growiec uchwala co nastêpuje:

§1. 1. Osobom samotnym, samotnie gospodaruj¹cym,
które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wyma-
gaj¹ pomocy innych osób, a s¹ jej pozbawione, oraz osobom,
które wymagaj¹ pomocy innych osób, a rodzina nie mo¿e
takiej pomocy zapewniæ, przys³uguje pomoc w formie us³ug
opiekuñczych lub specjalistycznych us³ug opiekuñczych.

2. Przyznanie powy¿szych us³ug nastêpuje w formie de-
cyzji administracyjnej na podstawie przeprowadzonego ro-
dzinnego wywiadu �rodowiskowego.

3. Przyznane w okre�lonym wymiarze us³ugi opiekuñcze
s³u¿¹ wy³¹cznie zaspokojeniu podstawowych potrzeb byto-
wych klienta uwzglêdniaj¹c stan jego zdrowia lub niepe³no-
sprawno�æ.

§2. Us³ugi opiekuñcze przys³uguj¹ nieodp³atnie �wiadcze-
niobiorcom, których dochód lub dochód na osobê w rodzinie
nie przekracza kryterium dochodowego okre�lonego w art.
8 ust. 1, pkt 1 i 2 ustawy o pomocy spo³ecznej.

§3. Osoby, które nie spe³niaj¹ kryterium dochodowego
okre�lonego w §2 zwracaj¹ poniesione wydatki za us³ugi
opiekuñcze lub specjalistyczne us³ugi opiekuñcze w czê�ci lub
w ca³o�ci zgodnie z ustaleniami w tabeli, która stanowi
za³¹cznik to niniejszej uchwa³y.

§4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wnio-
sek pracownika socjalnego lub osoby zainteresowanej, mo¿-
na odst¹piæ od zwrotu nale¿no�ci za us³ugi opiekuñcze.

§5. Koszt us³ugi jednej godziny ustala siê wed³ug kalku-
lacji kosztów utrzymania opiekunki.

§6. Odp³atno�æ za wykonane us³ugi ustalana w drodze
administracyjnej, pobierana bêdzie przez organizatora us³ug
w terminie do ostatniego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym wykonano us³ugi.

§7. Traci moc Uchwa³a Nr XXV/215/96 Rady Gminy w
W¹growcu z dnia 23 grudnia 1996 r. w sprawie szczegó³o-
wych zasad przyznawania i odp³atno�ci za us³ugi opiekuñcze.

§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski

Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XV/138/04

Rady Gminy W¹growiec
z dnia 30 wrze�nia 2004 r.

TABELA ODP£ATNO�CI ZA 1 GODZINÊ US£UG OPIEKUÑCZYCH

: � � ��� � � ��� �' � � � � � �

��� � � � �

� � �

' � � � �

' � � �

����������� �� ���

����������� ��� ���

����������� ��� ���

����������� ��� ���

����������� ��� ���

����������� ��� ���

����� ���� ����



� 14406 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 156 Poz. 3324

3324

UCHWA£A Nr XV/139/04 RADY GMINY W¥GROWIEC

z dnia 30 wrze�nia 2004 r.

w sprawie zasad zwrotu przez �wiadczeniobiorcê przyznanej pomocy rzeczowej, zasi³ku okresowego
i zasi³ku celowego osobie lub rodzinie, które nie spe³niaj¹ kryterium dochodowego z ustawy o pomocy spo³ecznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 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, z 2003 r., Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r., Nr 102, poz. 1055
i Nr 116 poz. 1203), art. 17 ust. 1 pkt 4, 5 i 14, art. 41 pkt 2,
art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo³ecznej (Dz.U. Nr 64 poz. 593 i Nr 99 poz. 1001) Rada
Gminy W¹growiec uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la zasady zwrotu pomocy pieniê¿nej
w formie zasi³ku celowego i zasi³ku okresowego oraz pomocy
w naturze udzielonej osobom lub rodzinom o dochodach
przekraczaj¹cych kryterium dochodowe.

§2. Pomoc pieniê¿na nie mo¿e przekroczyæ wysoko�ci
odpowiednio: kryterium dochodowego osoby samotnie go-
spodaruj¹cej lub rodziny.

§3. 1. Zwrot udzielonego �wiadczenia z pomocy spo³ecz-
nej winien nast¹piæ w ca³o�ci w terminie okre�lonym
w decyzji.

2. W przypadku udzielenia pomocy w naturze zwrotowi
podlega jej równowarto�æ.

3. Od ¿¹dania zwrotu w ca³o�ci udzielonej pomocy mo¿-
na odst¹piæ w przypadkach, gdy:

1) dochód na osobê w rodzinie nie przekracza 150% dochodu
na osobê w rodzinie ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt
2 ustawy o pomocy spo³ecznej,

2) dochód osoby samotnie gospodaruj¹cej nie przekracza
200% kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 1
ustawy o pomocy spo³ecznej,

4. W przypadku do¿ywiania dzieci w przedszkolu, szkole
podstawowej lub gimnazjum odstêpuje siê od ¿¹dania zwrotu
poniesionych wydatków na pomoc w formie gor¹cego posi³-
ku, je¿eli dochód rodziny kszta³tuje siê poni¿ej 200% kryterium
dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o pomocy spo³ecznej.

5. W przypadku wykorzystania �rodków udzielonej po-
mocy niezgodnie z jej przeznaczeniem, podlega ona w ca³o�ci
natychmiastowemu zwrotowi.

§4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady zwrotu wydatków za
�wiadczenia z pomocy spo³ecznej przyznane w formie zasi³-
ków celowych i okresowych:

1) kwota przyznanego zasi³ku celowego lub okresowego
zwracana bêdzie jednorazowo lub w ratach,

2) wysoko�æ rat okre�la siê przy uwzglêdnieniu mo¿liwo�ci
finansowych rodziny, tak aby po sp³acie dochód rodziny
nie by³ ni¿szy od kryterium dochodowego okre�lonego
w art. 8 pkt 1 ustawy o pomocy spo³ecznej,

3) okres sp³aty okre�la siê uwzglêdniaj¹c sytuacjê �wiadcze-
niobiorcy, nie mo¿e jednak przekroczyæ 12 miesiêcy licz¹c
od otrzymania �wiadczenia,

4) �wiadczenia pomocy spo³ecznej podlegaj¹ce zwrotowi s¹
nieoprocentowane.

§5. W przypadkach szczególnych Kierownik Gminnego
O�rodka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu mo¿e odst¹piæ od
¿¹dania zwrotu czê�ci lub ca³o�ci wydatków.

§6. Traci moc uchwa³a:

1) Nr XXV/216/96 z dnia 23 grudnia 1996 r. Rady Gminy
w W¹growcu w sprawie zasad postêpowania w przypad-
kach �wiadczeñ pomocy spo³ecznej podlegaj¹cych zwro-
towi,

2) Nr XXXIII/288/98 z dnia 26 marca 1998 r. Rady Gminy
w W¹growcu w sprawie zmiany uchwa³y Rady Gminy Nr
XXV/216/96 z dnia 23.12.1996 r. w sprawie zasad postêpo-
wania w przypadkach �wiadczeñ z pomocy spo³ecznej
podlegaj¹cych zwrotowi.

§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Kierownikowi Gmin-
nego O�rodka Pomocy Spo³ecznej w W¹growcu.

§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(�) Micha³ Nogalski



� 14407 �
Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 156

3325

UCHWA£A Nr XXVIII/267/2004 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie ustalenia op³at za publiczny przewóz osób, zwierz¹t i rzeczy lokalnym transportem zbiorowym,
wykonywanym przez Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Gnie�nie, okre�lenia uprawnieñ

do bezp³atnych i ulgowych przewozów oraz zasad �wiadczenia us³ug przewozowych

Poz. 3325

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz ust.
2 pkt 4 art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U.
z 2001 r. Nr 97 poz. 1050 ze zm.), art. 34 ust. 2 ustawy z dnia
15 listopada 1984 r. - Prawo Przewozowe (tekst jednolity:
Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz. 601 ze zm.) oraz art. 13 pkt 2 i art.
4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³oszeniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr
62, poz. 718 ze zm.) Rada Miasta Gniezna uchwala, co
nastêpuje:

§1. 1.Ustala siê ceny biletów za publiczny przewóz osób,
zwierz¹t i rzeczy �rodkami komunikacji Miejskiego Przedsiê-
biorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gnie�nie w granicach
administracyjnych miasta Gniezna zgodnie z za³¹cznikiem nr
1 do niniejszej uchwa³y.

2. Ceny biletów okre�lone w niniejszej uchwale zawieraj¹
aktualnie obowi¹zuj¹c¹ stawkê podatku VAT.

§2. Ustanawia siê kategorie osób uprawnionych do bez-
p³atnych i ulgowych publicznych przewozów �rodkami komu-
nikacji Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komunikacyjnego Sp.
z o.o. w Gnie�nie zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej
uchwa³y.

§3. Ustala siê op³aty dodatkowe za niedope³nienie obo-
wi¹zku zap³aty nale¿no�ci przewozowych z tytu³u publicznego
przewozu osób, zwierz¹t i rzeczy zgodnie z za³¹cznikiem nr 3
do niniejszej uchwa³y.

§4. Ustanawia siê Regulamin przewozu osób, zwierz¹t
i rzeczy �rodkami komunikacji Miejskiego Przedsiêbiorstwa

Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Gnie�nie stanowi¹cy za³¹cznik
nr 4 do niniejszej uchwa³y.

§5. Trac¹ moc uchwa³y:

- Nr XXXII/287/97 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 grudnia
1997 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób
i przewóz baga¿u �rodkami komunikacji miejskiej w Gnie�-
nie,

- Nr XXXIV/299/98 Rady Miasta Gniezna z dnia 19 lutego
1998 r. w sprawie zmiany uchwa³y Rady Miasta Gniezna
z dnia 19 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia cen za
przewozy osób i przewóz baga¿u �rodkami komunikacji
miejskiej w Gnie�nie,

- Nr XXXIII/339/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia
2001 r. w sprawie ustalenia cen za przewozy osób
i przewóz baga¿u �rodkami komunikacji miejskiej w Gnie�-
nie,

- Nr XXXVIII/372/2002 Rady Miasta Gniezna z dnia 18 czerw-
ca 2002 r. - w sprawie ustalenia cen za przewozy osób
i przewóz baga¿u �rodkami komunikacji miejskiej w Gnie�-
nie.

§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Prezydentowi Mia-
sta Gniezna.

§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od daty
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gniezna

(�) Robert Gawe³
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXVIII/267/2004

Rady Miasta Gniezna
z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

OP£ATY ZA PUBLICZNY PRZEWÓZ OSÓB, ZWIERZ¥T I RZECZY �RODKAMI
KOMUNIKACJI MIEJSKIEGO PRZEDSIÊBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. W GNIE�NIE.

Poz. 3325
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§1. 1.Cena biletu jednorazowego za przewóz osób �rodka-
mi komunikacji MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie, z zastrze¿eniem
ustêpu 2 wynosi:

a) normalna - 2,00 z³,

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 1,00 z³.

2. Cena biletu jednorazowego za przewóz osób w porze
nocnej (od 2300 - 400) wynosi:

a) normalna - 4,00 z³,

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 2,00 z³.

3. Cena biletu 11 - przejazdowego wynosi:

a) normalna - 21,00 z³,

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 10,50 z³.

§2. 1.Cena biletu okresowego 31 dniowego za przejazd
�rodkami komunikacji MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie wynosi:

1) imiennego na jedn¹ liniê

a) normalna - 50,00 z³,

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 25,00 z³,

2) imiennego na dwie linie

a) normalna - 60,00 z³,

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 30,00 z³,

3) imiennego sieciowego

a) normalna - 70,00 z³,

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 35,00 z³,

4) sieciowego na okaziciela

a) normalna - 100,00 z³

b) ulgowa ustawowa i samorz¹dowa 50% - 50,00 z³.

2. Cen¹ biletu okresowego na liczbê dni nie mniejsz¹ ni¿
15 i nie wiêksz¹ ni¿ 22 - ustala siê wg algorytmu:

gdzie Cb - cena biletu okresowego

Cbm - cena biletu 31 dniowego

Xd - ilo�æ dni biletu okresowego, gdzie 15  Xd  22

3. Cenê biletu okresowego na liczbê dni nie mniejsz¹ ni¿
31, ustala siê wg algorytmu:

gdzie Cb - cena biletu okresowego

Cbm - cena biletu 31 dniowego

Xd - ilo�æ dni biletu okresowego, gdzie Xd  31

§3. 1.Op³ata za jednorazowy przewóz zwierz¹t i rzeczy
wynosi:

a) zwierzê lub rzecz - 2,00 z³,

b) wózek dzieciêcy - 1,00 z³.

2. Op³acie za przewóz zwierz¹t i rzeczy nie podlegaj¹:

a) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepe³no-
sprawna,

b) z³o¿one wózki dzieciêce spacerowe,

c) przedmioty nie zajmuj¹ce dodatkowego miejsca w poje�-
dzie,

d) ma³e zwierzêta trzymane na kolanach lub rêkach,

e) psy przewodnicy osób ociemnia³ych zaliczonych do
I grupy inwalidztwa.

3. Uprawnieñ do przewozów bezp³atnych i ulgowych nie
stosuje siê do op³at za przewóz zwierz¹t i rzeczy z zastrze¿e-
niem pkt 2.

§4. Cenê ka¿dego biletu sprzedawanego w autobusie
powiêksza siê o op³atê manipulacyjn¹ w wysoko�ci 0,30 z³.
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXVIII/267/2004

Rady Miasta Gniezna
z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

KATEGORIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO BEZP£ATNYCH I ULGOWYCH PUBLICZNYCH PRZEWOZÓW �RODKAMI KOMU-
NIKACJI MIEJSKIEGO PRZEDSIÊBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. W GNIE�NIE.

Poz. 3325

§1. Ustanawia siê uprawnienia do bezp³atnych przewo-
zów �rodkami komunikacji miejskiej w Gnie�nie dla:

1. dzieci do ukoñczenia 6 roku ¿ycia.

2. osób niepe³nosprawnych legitymuj¹cych siê orzeczeniem
ZUS - I grupy inwalidztwa lub ca³kowitej niezdolno�ci do
pracy i niezdolno�ci do samodzielnej egzystencji wraz
z opiekunem,

3. osób ociemnia³ych i niewidomych legitymuj¹cych siê
orzeczeniem I grupy inwalidztwa lub ca³kowitej niezdolno-
�ci do pracy i niezdolno�ci do samodzielnej egzystencji
wraz z przewodnikiem,

4. osób ociemnia³ych legitymuj¹cych siê orzeczeniem II gru-
py inwalidztwa lub ca³kowitej niezdolno�ci do pracy,

5. osób, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia.

§2. Ustanawia siê uprawnienia do ulgowych - z ulg¹ 50%
- przewozów �rodkami komunikacji miejskiej w Gnie�nie dla:

1. uczniów szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych do ukoñczenia 21 roku ¿ycia,

2. osób g³uchoniemych,

3. emerytów i rencistów powy¿ej 60 roku ¿ycia.

§3. Szczegó³owe zasady przewozów, w tym zasady doku-
mentowania uprawnieñ do bezp³atnych i ulgowych przewo-
zów, okre�la Regulamin przewozu osób, zwierz¹t i rzeczy
�rodkami komunikacji Miejskiego Przedsiêbiorstwa Komuni-
kacyjnego Sp. z o.o. w Gnie�nie.

Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVIII/267/2004

Rady Miasta Gniezna
z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

OP£ATY DODATKOWE ZA NIEDOPE£NIENIE OBOWI¥ZKU ZAP£ATY NALE¯NO�CI PRZEWOZOWYCH
Z TYTU£U PUBLICZNEGO PRZEWOZU OSÓB, ZWIERZ¥T I RZECZY �RODKAMI KOMUNIKACJI

MIEJSKIEGOPRZEDSIÊBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. W GNIE�NIE.

§1. Ustanawia siê op³aty dodatkowe:

1. Za przewóz osób bez wa¿nego biletu na wszystkich liniach
- 100 z³.

2. Za brak dokumentu uprawniaj¹cego do bezp³atnego lub
ulgowego przewozu osób - 50 z³.

3. Za przewóz zwierz¹t i rzeczy

a) nie dopuszczonych do przewozu - 40 z³,

b) bez wa¿nego biletu na wszystkich liniach - 40 z³.

4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmianê trasy autobusu
bez uzasadnionej przyczyny - 300 z³.

§2. Wysoko�æ op³aty dodatkowej obni¿a siê:

a) w przypadku natychmiastowego uiszczenia op³aty o 30%,

b) w przypadku uiszczenia op³aty w ci¹gu 7 dni od daty
wystawienia wezwania do zap³aty o 20%.

§3. W wypadku okazania uprawnionej instytucji kontrolu-
j¹cej dokumentu, o którym mowa w §1, p. 2 w terminie 7 dni
od daty przejazdu pobiera siê jedynie op³atê manipulacyjna
w wysoko�ci 10 z³.
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Za³¹cznik Nr 4
do uchwa³y Nr XXVIII/267/2004

Rady Miasta Gniezna
z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, ZWIERZ¥T I RZECZY �RODKAMI KOMUNIKACJI
MIEJSKIEGO PRZEDSIÊBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O. W GNIE�NIE.

Poz. 3325

Wprowadzony na podstawie:

1. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunal-
nej (Dz.U. z 1997 r., Nr 9 poz. 43 ze zm.).

2. Ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r., nr 50 poz. 601 ze zm.).

DZIA£ I

PRZEPISY OGÓLNE

ROZDZIA£ I

Zakres �wiadczonych us³ug

§1. Miejskie Przedsiêbiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
w Gnie�nie - zwane dalej Przewo�nikiem - �wiadczy us³ugi
w zakresie przewozu osób, zwierz¹t i rzeczy, na zasadach
okre�lonych w niniejszym Regulaminie.

§2. Przewóz odbywa siê �rodkami komunikacji MPK Sp.
z o.o. w Gnie�nie - zwanymi dalej pojazdami - przystosowa-
nymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych,
wed³ug rozk³adów jazdy podawanych do wiadomo�ci publicz-
nej w sposób zwyczajowo przyjêty lub jako przewóz okazjo-
nalny.

ROZDZIA£ II

Umowa przewozu

§1. Przewóz odbywa siê na podstawie umowy przewozu,
któr¹ podró¿ny zawiera przez samo zajêcie miejsca w �rodku
transportowym.

§2. 1. Dokumentem po�wiadczaj¹cym zawarcie umowy
jest bilet wydany przez Przewo�nika o okre�lonych w³a�ciwo-
�ciach, który podró¿ny powinien posiadaæ przy sobie przez
ca³y czas obecno�ci w poje�dzie.

2. Podró¿ny jest zobowi¹zany skasowaæ bilet jednorazo-
wy w odpowiednim urz¹dzeniu (kasowniku) znajduj¹cym siê
w poje�dzie, niezw³ocznie po wej�ciu do pojazdu.

DZIA£ II

PRZEPISY DOTYCZ¥CE PRZEWOZU OSÓB,
ZWIERZ¥T I PRZEDMIOTÓW

ROZDZIA£ I

Przewóz osób

§1. Podró¿ni zobowi¹zani s¹ do wsiadania i wysiadania
z pojazdu wy³¹cznie na odpowiednio oznakowanych przystan-
kach po zatrzymaniu pojazdu i przy zachowaniu maksymalnej
ostro¿no�ci.

§2. W trakcie wsiadania, wysiadania i przebywania
w poje�dzie podró¿ny powinien stosowaæ siê do napisów
i oznaczeñ znajduj¹cych siê na zewn¹trz i wewn¹trz pojazdu
oraz do wskazówek i poleceñ osoby kieruj¹cej pojazdem.

§3. Kieruj¹cy pojazdem, po zakoñczeniu czynno�ci zwi¹-
zanych ze zmian¹ kierunku jazdy, obowi¹zany jest niezw³ocz-
nie podjechaæ do przystanku pocz¹tkowego w celu umo¿li-
wienia osobom oczekuj¹cym zajêcia miejsca w poje�dzie.

§4. W przypadku przystanków �na ¿¹danie� podró¿ny
zamierzaj¹cy odbyæ podró¿ jest zobowi¹zany stan¹æ w wi-
docznym dla kierowcy miejscu bezpo�rednio przy znaku
oznaczaj¹cym przystanek i zasygnalizowaæ kieruj¹cemu po-
jazdem ten zamiar. W wypadku wysiadania podró¿ny powi-
nien zasygnalizowaæ ten zamiar kieruj¹cemu pojazdem po-
przez naci�niêcie odpowiedniego przycisku lub informacjê
s³own¹.

§5. Podró¿ni zajmuj¹cy miejsca stoj¹ce powinni w czasie
jazdy trzymaæ siê uchwytów lub porêczy.

§6. W pojazdach odpowiednio wyposa¿onych podró¿ny
ma prawo samodzielnie otwieraæ drzwi podczas postoju
pojazdu.

§7. Podró¿nym zabrania siê wsiadania do pojazdu
w stanie nietrze�wym, pod wp³ywem �rodków odurzaj¹cych
lub innych substancji pobudzaj¹cych.

W poje�dzie zabrania siê:

1. utrudniania kieruj¹cemu prowadzenia pojazdu,

2. rozmowy z kieruj¹cym pojazdem,

3. picia alkoholu, palenia tytoniu lub za¿ywania substancji
odurzaj¹cych,
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4. zanieczyszczania lub za�miecania,

5. spo¿ywania posi³ków i napojów,

6. wyrzucania przez okna lub drzwi pojazdu jakichkolwiek
przedmiotów w czasie jazdy lub postoju,

7. wychylania siê, jazdy na stopniach lub opierania siê
o drzwi podczas jazdy,

8. dawania nieuzasadnionego sygna³u odjazdu lub zatrzyma-
nia siê,

9. przewo¿enia zwierz¹t i rzeczy w sposób utrudniaj¹cy pod-
ró¿ innym podró¿nym,

10. zak³ócania spokoju kieruj¹cemu pojazdem i innym podró¿-
nym,

11. przebywania osobom, które poprzez swój wygl¹d lub
zachowanie s¹ uci¹¿liwe dla podró¿nych, w szczególno�ci:

a) osobom zachowuj¹cym siê agresywnie,

b) osobom o brudnym, niechlujnym wygl¹dzie lub odra-
¿aj¹cym zapachu,

c) osobom ¿ebrz¹cym,

d) osobom w inny sposób uci¹¿liwym dla innych podró¿-
nych.

§8. 1.Osoby, które zachowuj¹ siê w sposób niezgodny
z przepisami powy¿szego paragrafu, mog¹ zostaæ nie wpusz-
czone do pojazdu albo upomniane przez kieruj¹cego pojaz-
dem lub kontrolera. Po bezskutecznym upomnieniu mog¹
zostaæ usuniête z pojazdu si³¹ przez upowa¿nione organy
porz¹dkowe, z mo¿liwo�ci¹ skierowania sprawy na drogê
postêpowania s¹dowego.

2. W przypadku okre�lonym powy¿ej podró¿nemu nie
przys³uguje prawo do zwrotu kosztów zakupu biletu.

§9. Kieruj¹cy pojazdem jest zobowi¹zany do:

1. przestrzegania przepisów o ruchu drogowym,

2. punktualnych przyjazdów i odjazdów z przystanków - za
punktualny uwa¿a siê taki kurs, którego czas przejazdu
przez okre�lone w rozk³adzie jazdy przystanki jest zgodny
z rozk³adowym, opó�niony do 3 minut lub przyspieszony
maksymalnie o 1 minutê w stosunku do rozk³adowego,

3. prowadzenia i zatrzymywania pojazdu w sposób p³ynny
i ³agodny tak, aby nie powodowaæ dyskomfortu podró¿y,
w szczególno�ci upadku podró¿nych,

4. kulturalnego i uprzejmego zachowania siê wobec podró¿-
nych,

5. udzielania podró¿nym podczas postoju pojazdu niezbêd-
nych informacji dotycz¹cych us³ug przewozowych �wiad-
czonych przez MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie,

6. umieszczania w widocznych miejscach tablic informacyj-
nych lub wy�wietlania w postaci elektronicznej numeru
linii oraz nazwy przystanku koñcowego.

ROZDZIA£ II

Przewóz zwierz¹t i rzeczy

§1. Podró¿ni mog¹ przewoziæ rzeczy, je¿eli istnieje mo¿-
liwo�æ takiego ich umieszczenia w poje�dzie, by nie utrudnia³y
przej�cia, nie zagra¿a³y bezpieczeñstwu ruchu, nie zas³ania³y
widoczno�ci kieruj¹cemu pojazdem i nie powodowa³y zagro-
¿enia dla innych podró¿nych.

§2. 1. Nadzór nad przewo¿onym zwierzêciem lub rzecz¹
nale¿y do podró¿nego.

2. Zwierz¹t i rzeczy nie wolno przewoziæ na miejscach
siedz¹cych.

§3. 1. Za ka¿de przewo¿one zwierzê lub sztukê rzeczy pod-
ró¿ny obowi¹zany jest ui�ciæ op³atê w wysoko�ci ustalonej
uchwa³¹ Rady Miasta Gniezna.

2. Op³acie za przewóz zwierz¹t i rzeczy nie podlegaj¹:

a) wózki inwalidzkie, z których korzysta osoba niepe³no-
sprawna,

b) z³o¿one spacerowe wózki dzieciêce,

c) przedmioty nie zajmuj¹ce dodatkowego miejsca w poje�-
dzie,

d) ma³e zwierzêta trzymane na kolanach lub rêkach,

e) psy przewodnicy osób ociemnia³ych zaliczonych do
I grupy inwalidztwa.

§4. Zabronione jest przewo¿enie:

1. przedmiotów przekraczaj¹cych wymiary:

- 90 x 75 x 40 cm;

- 12 x 12 x 220 cm;

- 100 x 90 x 10 cm

gdzie poszczególne dane liczbowe oznaczaj¹: d³ugo�æ,
szeroko�æ, wysoko�æ,

2. przedmiotów, które mog¹ wyrz¹dziæ szkodê innym pod-
ró¿nym przez uszkodzenie lub zabrudzenie ich cia³a lub
odzie¿y,

3. przedmiotów ³atwopalnych, cuchn¹cych, radioaktywnych,
¿r¹cych, wybuchowych oraz innych materia³ów niebez-
piecznych (w tym butli gazowych),

4. broni palnej lub gazowej, z wyj¹tkiem uprawnionych do
tego funkcjonariuszy w czasie pe³nienia s³u¿by,

5. zwierz¹t niebezpiecznych lub jadowitych.

§5. 1. Przewóz zwierzêcia mo¿e odbywaæ siê wy³¹cznie
pod sta³ym i �cis³ym nadzorem pe³noletniego podró¿nego.

2. Podró¿ny powinien dysponowaæ aktualnym �wiadec-
twem szczepienia zwierzêcia.

3. W czasie przewozu pies winien mieæ za³o¿ony kaganiec
i byæ trzymany na krótkiej smyczy.
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§6. W przypadku znalezienia cudzej rzeczy w poje�dzie
podró¿ny zobowi¹zany jest oddaæ tê rzecz kieruj¹cemu pojaz-
dem.

ROZDZIA£ III

Odpowiedzialno�æ za szkody

§1. Przewo�nik ponosi odpowiedzialno�æ za szkody pod-
ró¿nego wynikaj¹ce z zawinionego niedotrzymania warun-
ków umowy przewozu.

§2. 1.Przewo�nik nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody
w stosunku do podró¿nych nie przestrzegaj¹cych zasad ni-
niejszego Regulaminu.

2. Przewo�nik nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody
powsta³e na skutek przerw w ruchu lub zmian kierunku jazdy
pojazdu, je¿eli szkoda nie wynik³a z winy umy�lnej lub ra¿¹-
cego niedbalstwa przewo�nika.

§3. 1.W przypadkach uszkodzenia cia³a, naruszenia funkcji
organizmu lub dóbr osobistych osób znajduj¹cych siê
w poje�dzie, uszkodzenia lub zniszczenia mienia bêd¹cego
w³asno�ci¹ Przewo�nika, podró¿ny ponosi odpowiedzialno�æ
na zasadach ogólnych, okre�lonych przepisami ustaw Kodeks
cywilny, Kodeks karny i Kodeks wykroczeñ.

2. Na zasadach okre�lonych powy¿ej podró¿ny ponosi
równie¿ odpowiedzialno�æ w wypadku szkody powsta³ej
w zwi¹zku z przewozem zwierz¹t i rzeczy.

DZIA£ III

BILETY I KONTROLA BILETOWA

ROZDZIA£ I

Bilety

§1. Bilet jest dokumentem po�wiadczaj¹cym dokonanie
op³aty za przewóz.

§2. W pojazdach Przewo�nika obowi¹zuj¹ bilety wydane
przez MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie.

§3. 1.Bilety kupuje siê w punktach sprzeda¿y lub w pojaz-
dach u kieruj¹cego.

2. Cena biletu sprzedawanego w poje�dzie powiêkszona
jest o op³atê manipulacyjn¹, okre�lon¹ uchwa³¹ Rady Miasta
Gniezna.

§4. 1.Bilety okresowe wa¿ne s¹ po uzupe³nieniu wszyst-
kich niezbêdnych danych wymaganych na bilecie.

2. Bilety okresowe imienne wa¿ne s¹ wy³¹cznie z doku-
mentem po�wiadczaj¹cym to¿samo�æ podró¿nego.

§5. 1.Ceny biletów za publiczne przewozy okre�la, w dro-
dze uchwa³y, Rada Miasta Gniezna.

2. Wysoko�æ op³at za przewozy okazjonalne okre�la za-
rz¹dzeniem wewnêtrznym Prezes Zarz¹du MPK Sp. z o.o.
w Gnie�nie.

Poz. 3325

§6. Bilet wa¿ny jest w poje�dzie, w którym zosta³ skaso-
wany, na ca³ym kursie danej linii w jednym kierunku, pomiê-
dzy przystankami krañcowymi.

§7. W przypadku kolizji, awarii lub uszkodzenia pojazdu
w czasie kursu podró¿nemu posiadaj¹cemu bilet przys³uguje
prawo kontynuowania jazdy z tym biletem nastêpnym pojaz-
dem tej samej linii, przebiegaj¹cym t¹ sam¹ tras¹ albo
pojazdem zastêpczym podstawionym przez Przewo�nika.

§8. Bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemo¿-
liwiaj¹cym odczyt zawartych na nim danych jest niewa¿ny.

ROZDZIA£ II

Zasady dokumentowania uprawnieñ do przewozów
bezp³atnych i ulgowych

§1. 1.Uprawnienia do bezp³atnych i ulgowych publicznych
przewozów okre�lane s¹ w drodze uchwa³y Rady Miasta
Gniezna lub ustawy.

2. Podró¿ni korzystaj¹cy z prawa do bezp³atnego lub
ulgowego przewozu zobowi¹zani s¹ do posiadania przy sobie
dokumentu stanowi¹cego podstawê przys³uguj¹cego upraw-
nienia.

§2. Podró¿ni uprawnieni do bezp³atnych publicznych prze-
wozów pojazdami Przewo�nika mog¹ korzystaæ z uprawnieñ:

1. pos³owie i senatorowie RP - na podstawie wa¿nej legity-
macji poselskiej lub senatorskiej;

2. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz przewodnicy towarzy-
sz¹cy inwalidzie zaliczanemu do I grupy inwalidzkiej - na
podstawie ksi¹¿eczki inwalidy wojennego (wojskowego);

3. dzieci do ukoñczenia 6 roku ¿ycia - na podstawie o�wiad-
czenia rodzica lub opiekuna;

4. osoby niepe³nosprawne legitymuj¹ce siê orzeczeniem ZUS
I grupy inwalidztwa lub ca³kowitej niezdolno�ci do pracy
i samodzielnej egzystencji wraz z opiekunem � na podsta-
wie dokumentu po�wiadczaj¹cego to¿samo�æ inwalidy
i wa¿nej legitymacji ZUS z wpisem o zaliczeniu inwalidy
do okre�lonej grupy inwalidztwa;

5. osoby ociemnia³e i niewidome legitymuj¹ce siê orzecze-
niem I grupy inwalidztwa lub ca³kowitej niezdolno�ci do
pracy i niezdolno�ci do samodzielnej egzystencji wraz
z przewodnikiem - na podstawie dokumentu po�wiadcza-
j¹cego to¿samo�æ inwalidy, wa¿nej legitymacji z wpisem
o zaliczeniu inwalidy do okre�lonej grupy inwalidztwa
i legitymacji Polskiego Zwi¹zku Niewidomych;

6. osoby ociemnia³e legitymuj¹ce siê orzeczeniem II grupy
inwalidztwa lub ca³kowitej niezdolno�ci do pracy - na
podstawie dokumentu po�wiadczaj¹cego to¿samo�æ in-
walidy, wa¿nej legitymacji z wpisem o zaliczeniu inwalidy
do okre�lonej grupy inwalidztwa i legitymacji Polskiego
Zwi¹zku Niewidomych;

7. osoby, które ukoñczy³y 70 rok ¿ycia - na podstawie doku-
mentu po�wiadczaj¹cego to¿samo�æ.
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§3. Podró¿ni uprawnieni do ulgowych (z ulg¹ 50%) pu-
blicznych przewozów pojazdami Przewo�nika mog¹ korzystaæ
z uprawnieñ:

1. studenci szkó³ wy¿szych i wy¿szych oficerskich szkó³
wojskowych - na podstawie wa¿nej legitymacji studenc-
kiej;

2. studenci pañstwowych i niepañstwowych uczelni zawodo-
wych - na podstawie wa¿nej legitymacji studenckiej;

3. kombatanci i osoby represjonowane - na podstawie za-
�wiadczenia wydanego przez Urz¹d ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych;

4. m³odzie¿ dotkniêta inwalidztwem i niepe³nosprawna - na
podstawie wa¿nego orzeczenia o niepe³nosprawno�ci, wy-
danego przez odpowiedni organ administracyjny oraz
dokumentu po�wiadczaj¹cego to¿samo�æ;

5. uczniowie szkó³ podstawowych, gimnazjalnych i ponad-
gimnazjalnych do ukoñczenia 21 roku ¿ycia - na podstawie
wa¿nej legitymacji szkolnej;

6. osoby g³uchonieme - na podstawie dokumentu po�wiad-
czaj¹cego to¿samo�æ i wa¿nej legitymacji Polskiego Zwi¹z-
ku G³uchych z wpisem o utracie s³uchu;

7. emeryci i renci�ci powy¿ej 60 roku ¿ycia - na podstawie
dokumentu po�wiadczaj¹cego to¿samo�æ i wa¿nej legity-
macji emeryta lub rencisty.

ROZDZIA£ III

Kontrola biletowa

§1. 1.Osobami upowa¿nionymi do prowadzenia kontroli
biletów i dokumentów, o których mowa w rozdziale poprzed-
nim s¹ uprawnieni kontrolerzy, legitymuj¹cy siê umieszczo-
nym w widocznym miejscu identyfikatorem a tak¿e
osoba kieruj¹ca pojazdem i pracownicy nadzoru ruchu
MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie.

2. Wzór identyfikatora, o którym mowa w ust. 1 okre�la
zarz¹dzenie Prezesa Zarz¹du MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie.

§2. Kontrola biletów polega na:

1. sprawdzeniu autentyczno�ci biletu,

2. sprawdzeniu dokumentu uprawniaj¹cego do bezp³atnego
lub ulgowego przewozu,

3. porównaniu wydruku z kasownika na bilecie jednorazo-
wym nale¿¹cym do podró¿nego z wydrukiem na bilecie
kontrolnym,

4. sprawdzeniu okresu wa¿no�ci biletu, oznaczenia numeru
linii a w przypadku imiennego biletu okresowego - danych
personalnych podró¿nego.

§3. Kontrolê podejmuje siê, gdy pojazd ruszy³ z przystan-
ku, po up³ywie czasu niezbêdnego do skasowania biletu i po
zablokowaniu kasowników.

§4. W razie uzasadnionego podejrzenia, ¿e bilet albo
dokument uprawniaj¹cy do przewozu bezp³atnego lub ulgo-

wego jest niewa¿ny, podrobiony lub przerobiony, kontroluj¹-
cy ma prawo zatrzymaæ bilet lub dokument za pokwitowa-
niem oraz przes³aæ go prokuratorowi lub Policji, z powiado-
mieniem wystawcy dokumentu.

§5. W sytuacji, gdy podró¿ny nie mo¿e okazaæ siê wa¿-
nym biletem na przewóz, dokumentem uprawniaj¹cym do
bezp³atnego lub ulgowego przewozu, dokumentem potwier-
dzaj¹cym to¿samo�æ, kontroluj¹cy zobowi¹zany jest pobraæ
op³atê dodatkow¹, o której mowa w Dziale III - Rozdziale IV
niniejszego Regulaminu.

§6. 1. Kontroluj¹cy wystawia wezwanie do zap³aty, je¿eli
podró¿ny nie jest w stanie uregulowaæ op³aty dodatkowej lub
odmawia jej uregulowania. Na wezwaniu kontroluj¹cy wpisu-
je swój numer s³u¿bowy, datê, godzinê, numer linii i wyso-
ko�æ op³aty dodatkowej oraz dane personalne podró¿nego
i ewentualnego �wiadka. W celu dochodzenia roszczenia
nale¿y za¿¹daæ od podró¿nego dokumentu stwierdzaj¹cego
jego to¿samo�æ. Podró¿ny zobowi¹zany jest taki dokument
okazaæ.

2. Wzór wezwania do zap³aty, o którym mowa w ustêpie
poprzedzaj¹cym okre�la zarz¹dzenie Prezesa Zarz¹du MPK
Sp. z o.o. w Gnie�nie.

§7. W razie odmowy uiszczenia op³aty dodatkowej i nie-
mo¿no�ci ustalenia to¿samo�ci podró¿nego, kontroluj¹cy po-
winien zwróciæ siê do funkcjonariusza Policji lub innych
organów porz¹dkowych, które maj¹, zgodnie z przepisami
prawa, uprawnienia do ustalania to¿samo�ci osób, o podjêcie
czynno�ci zmierzaj¹cych do ustalenia to¿samo�ci podró¿ne-
go.

§8. Kontroluj¹cy jest zobowi¹zany do:

1. udzielania podró¿nym wszelkich informacji dotycz¹cych
taryf, biletów, przebiegu linii komunikacyjnych MPK
Sp. z o.o. w Gnie�nie, przepisów porz¹dkowych i op³at
dodatkowych wynikaj¹cych z mniejszego Regulaminu;

2. okazania podró¿nemu na jego ¿¹danie numeru s³u¿bowe-
go oraz poinformowania o miejscu, sposobie i czasie
sk³adania odwo³añ od decyzji kontrolerów.

§9. 1. Kontroluj¹cy nie ma prawa wydawaæ poleceñ kieru-
j¹cemu pojazdem z wyj¹tkiem ¿¹dania dokonania blokady
kasowników.

2. W przypadkach uzasadnionych bezpieczeñstwem pa-
sa¿erów lub stanem technicznym pojazdu kontroluj¹cy obo-
wi¹zany jest w pe³ni podporz¹dkowaæ siê prowadz¹cemu
pojazd.

§10. 1. Pracê kontroluj¹cych oceniaj¹ wg kompetencji
kierownik jednostki prowadz¹cej kontrolê oraz kierownik
Dzia³u, któremu kontrola podlega - zgodnie ze struktur¹
organizacyjn¹ MPK Sp. z o.o. w Gnie�nie.

2. W przypadku ra¿¹cego naruszenia przez kontroluj¹ce-
go postanowieñ niniejszego Regulaminu a w szczególno�ci:

a) pobierania nale¿no�ci od podró¿nego w kwocie innej ni¿
ustalona uchwa³¹ Rady Miasta Gniezna,

b) pobierania nale¿no�ci bez wydania stosownego pokwito-
wania,
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c) odst¹pienia identyfikatora innej osobie,

d) wykonywania czynno�ci kontrolnych w stanie nietrze�-
wym, kontroluj¹cy zostaje niezw³ocznie pozbawiony pra-
wa kontroli.

§11. 1. Podró¿ny ma prawo odwo³aæ siê od decyzji kon-
troluj¹cego w ci¹gu 7 dni od daty wystawienia wezwania do
zap³aty op³aty dodatkowej, do jednostki zatrudniaj¹cej kontro-
luj¹cego.

2. Od decyzji jednostki zatrudniaj¹cej kontroluj¹cego przy-
s³uguje pisemne odwo³anie do Zarz¹du MPK Sp. z o.o.
w Gnie�nie w terminie 7 dni od daty dorêczenia decyzji.
Rozstrzygniêcie Zarz¹du jest ostateczne i koñczy postêpowa-
nie odwo³awcze.

ROZDZIA£ IV

Op³aty dodatkowe

§1. Podró¿ny jest zobowi¹zany do uiszczenia op³aty do-
datkowej, w razie:

1. niedope³nienia obowi¹zku zap³aty nale¿no�ci przewozo-
wych,

2. niedope³nienia obowi¹zku posiadania dokumentów po-
twierdzaj¹cych to¿samo�æ lub uprawnienia do bezp³atne-
go lub ulgowego przewozu,

3. naruszenia przepisów o zabieraniu ze sob¹ do �rodka
transportowego zwierz¹t i rzeczy,

4. spowodowania przez podró¿nego zatrzymania lub zmiany
trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny.

§2. Wysoko�æ op³aty dodatkowej ustala w drodze uchwa-
³y Rada Miasta Gniezna.

DZIA£ IV

SKARGI I WNIOSKI

§1. Skargi i wnioski nale¿y kierowaæ:

1. do kierownika Dzia³u Komunikacji MPK Sp. z o.o.
w Gnie�nie ul. Weso³a 7 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz.
7.00 - 15.00 lub ca³odobowo do dyspozytora zmianowego
- w zakresie realizacji rozk³adów jazdy i zachowania siê
obs³ugi pojazdu;

2. do Kierownika Dzia³u Marketingu MPK Sp. z o.o. w Gnie�-
nie ul. Weso³a 7 od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 7.00
- 15.00. - w zakresie dzia³alno�ci kontroli biletów oraz
innych kwestii zwi¹zanych z dzia³alno�ci¹ przewozow¹.

DZIA£ V

PRZEPISY KOÑCOWE

§1. W sprawach nieuregulowanych przepisami niniejsze-
go Regulaminu zastosowanie maja przepisy ustawy Kodeks
cywilny, Kodeks karny, Kodeks wykroczeñ i ustawy Prawo
przewozowe.

Poz. 3325, 3326

3326

UCHWA£A Nr XXVIII/269/2004 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie nadania nazwy nowo powsta³ej ulicy w Gnie�nie

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 ze zm.) Rada Miasta Gniezna
uchwala co nastêpuje:

§1. Nadaje siê nazwê ulica �Krzysztofa Kamila Baczyñ-
skiego� nowo powsta³ej ulicy prostopad³ej do ulicy Aleksan-
dra Fredry i ulicy Ignacego Krasickiego.

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

§3. Uchwa³a obowi¹zuje po 14 dniach od dnia og³oszenia
w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i podlega og³oszeniu w sposób zwyczajowo przyjêty na
terenie miasta Gniezna.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gniezna

(�) Robert Gawe³
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3327

UCHWA£A Nr XXVIII/270/2004 RADY MIASTA GNIEZNA

z dnia 1 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie - zmiany uchwa³y Nr VII/57/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 marca 2003 r.
w sprawie zwolnienia od op³aty sta³ej za wpis do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej

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. 7a ust. 3
ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo dzia³alno�ci gospo-
darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zmianami) Rada Miasta
Gniezna uchwala co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr VII/57/2003 Rady Miasta Gniezna z dnia
28 marca 2003 r. w sprawie zwolnienia z op³aty sta³ej za wpis
do ewidencji dzia³alno�ci gospodarczej - wprowadza siê na-
stêpuj¹c¹ zmianê:

Zapis §1 uchwa³y otrzymuje brzmienie:

�Zwalnia siê od op³aty sta³ej za wpis do ewidencji
dzia³alno�ci gospodarczej osoby bezrobotne i absol-
wentów w rozumieniu przepisów ustawy o zatrudnie-
niu i przeciwdzia³aniu bezrobociu oraz pielêgniarki
i po³o¿ne prowadz¹ce indywidualn¹ specjalistyczn¹
albo grupow¹ praktykê�.

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

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta Gniezna

(�) Pawe³ Gawe³

3328

UCHWA£A Nr XXIII/154/04 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 11 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie wysoko�ci stawek op³at za zajêcie pasa drogowego

Na podstawie art. 40 ust. 819 ustawy z dnia 21 marca
1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838,
z pó�n. zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okre�la stawki op³at pobieranych przez Radê
Miejsk¹ w Wyrzysku za zajêcie pasa drogowego dróg gmin-
nych na cele nie zwi¹zane 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 celach
innych ni¿ wymienione w pkt 1 - 3.

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

a) drogi gminne o nawierzchni utwardzonej (bitumiczna,
betonowa, kostka brukowa, t³uczniowa)

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci - 0,50 z³,

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci -
1,00 z³,

3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 2,50 z³,

b) drogi gminne nieutwardzone

- stawki jak w podpunkcie a) zmniejszone o 50% tj.

1) przy zajêciu jezdni do 20% szeroko�ci - 0,25 z³,

2) przy zajêciu jezdni pow. 20% do 50% szeroko�ci -
0,50 z³,
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3) przy zajêciu jezdni pow. 50% do ca³kowitego zajêcia
jezdni - 1,25 z³.

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

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

pasa drogowego w wysoko�ci 0,50 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 pkt
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 - 10,00 z³,

2) w obszarze zabudowanym - 20,00 z³,

3) na drogowym obiekcie in¿ynierskim -  100,00 z³,

4) przy umieszczeniu 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 pkt 3 ustala siê nastêpuj¹ce stawki op³at za 1 m2

powierzchni:

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

- poza terenem zabudowanym - 0,50 z³,

- w terenie zabudowanym - 0,50 z³,

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

2. Natomiast za ka¿dy dzieñ umieszczenia w pasie drogo-
wym reklamy ustala siê stawkê op³aty w wysoko�ci:

1) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 z³,

2) za ka¿dy nastêpny (nawet niepe³ny) - 2,00 z³.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Urzê-
du Miejskiego w Wyrzysku.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Roman £uka

3329

UCHWA£A Nr XXIII/155/04 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU

z dnia 11 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Funduszu Stypendialnego
dla uczniów szkó³ podstawowych i gimnazjów z gminy Wyrzysk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 4
ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych
(Dz.U. Nr 62, poz. 718, z 2001 r. Nr 46, poz. 499, z 2002 r. Nr
74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 65, poz. 595),
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Tworzy siê Gminny Fundusz Stypendialny dla uczniów
szkó³ podstawowych i gimnazjów z gminy Wyrzysk.

Regulamin przyznawania stypendium stanowi za³¹cznik
do niniejszej uchwa³y.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Wy-
rzyska.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2005 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Roman £uka
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Za³¹cznik
do uchwa³y Nr XXIII/155/04
Rady Miejskiej w Wyrzysku

z dnia 11 pa�dziernika 2004 r.

REGULAMIN GMINNEGO FUNDUSZU STYPENDIALNEGO DLA UCZNIÓW
SZKÓ£ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Z GMINY WYRZYSK.

§1. O stypendium ubiegaæ siê mog¹ uczniowie szkó³
podstawowych i gimnazjów z gminy Wyrzysk.

§2. 1 Stypendium przyznaje siê, z zastrze¿eniem ust. 2,
uczniom - uczestnikom konkursów etapowych:

1) o zasiêgu wojewódzkim w wysoko�ci - 300 z³,

2) o zasiêgu ponadwojewódzkim w wysoko�ci - 500 z³,

3) uczestnikom olimpiad:

a) w zawodach drugiego stopnia (zasiêg okrêgowy)
w wysoko�ci - 300 z³,

b) w zawodach trzeciego stopnia (zasiêg centralny)
w wysoko�ci - 500 z³.

2. W przypadku uczestnictwa w konkursach etapowych i
olimpiadach dru¿yn, wysoko�æ stypendium okre�la siê wg
zasady:

a) w konkursie o zasiêgu wojewódzkim i olimpiadzie
drugiego stopnia - ka¿dy uczestnik po 100 z³,

b) w konkursie ponadwojewódzkim i olimpiadzie trzecie-
go stopnia - ka¿dy uczestnik po 200 z³.

3. Stypendium przyznaje siê za ka¿dorazowe uczestnic-
two w konkursach i olimpiadach, o których mowa w ust. 1
i 2.

§3. Wnioski o przyznanie stypendium wraz za³¹czonymi
dokumentami potwierdzaj¹cymi spe³nienie okre�lonych
w niniejszym regulaminie kryteriów sk³ada dyrektor szko³y
podstawowej lub gimnazjum, do której uczêszcza uprawniony
do stypendium uczeñ do Burmistrza Wyrzyska w terminie do
1 m-ca po uzyskaniu przez uczestnika konkursu lub olimpiady
potwierdzenia uczestnictwa w konkursie lub olimpiadzie.

§4. Wnioski o przyznanie stypendium rozpatruje Bur-
mistrz Wyrzyska.

§5. O przyznaniu i sposobie wyp³aty stypendium
Burmistrz Wyrzyska zawiadamia na pi�mie beneficjenta sty-
pendium.

3330

UCHWA£A Nr XXI/62/2004 RADY MIASTA OBRZYCKO

z dnia 13 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie trybu postêpowania o udzielenia z bud¿etu Miasta Obrzycko dotacji, sposobu
 jej rozliczenia oraz kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty nie zaliczone 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 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U.
Nr 15, poz. 148 ze zmianami: Dz.U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391,
Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, Dz.U.
z 2001 r. Nr 88, poz. 961, Dz.U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 93, poz. 890, Dz.U. z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, Dz.U.
z 2002 r. Nr 156, poz. 1300, Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1611,
Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 890, Nr 123, poz. 1291, Nr 121, poz.
1264) Rada Miasta Obrzycko uchwala, co nastêpuje:

§1. Podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicz-
nych i nie dzia³aj¹ce w celu osi¹gniêcia zysku mog¹ na
wniosek otrzymaæ z bud¿etu Miasta Obrzycko dotacjê na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ w³asnych wykonywa-

nych przez Miasto, innych ni¿ okre�lone przepisami ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego
i wolontariacie.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1. podmiocie - rozumie siê przez to podmiot nie zaliczany do
sektora finansów publicznych i nie dzia³aj¹cy w celu
osi¹gniêcia zysku;

2. wydzia³ach merytorycznych - rozumie siê przez to w³a�ci-
we samodzielne stanowiska pracy zgodnie z podzia³em
kompetencji okre�lonych w Regulaminie Organizacyjnym
Urzêdu;

3. �Miasto� - rozumie siê przez to Miasto Obrzycko;
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4. najkorzystniejszej ofercie - rozumie siê przez to ofertê w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 117).

§3. 1.Podmiot sk³ada wniosek o udzielenie dotacji z bud¿e-
tu Miasta na kolejny rok bud¿etowy, zgodnie z za³¹cznikiem
nr 1 do niniejszej uchwa³y, w terminie najdalej do dnia 30
pa�dziernika roku poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

2. Przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie dotacji
uwzglêdnia siê w szczególno�ci:

a) znaczenie zadania dla realizacji przez Miasto celów

b) korzy�ci p³yn¹ce dla mieszkañców Miasta

c) wysoko�æ dochodów w³asnych, które s¹ w dyspozycji
Miasta

d) cenê przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów jak
i mo¿liwo�ci realizacji zadania przez podmiot.

e) analizê i ocenê wykonania zadañ zleconych podmiotowi
w okresie poprzednim z uwzglêdnieniem rzetelno�ci, ter-
minowo�ci ich realizacji oraz rozliczenia siê z otrzymanych
na ten cel �rodków.

3. W przypadkach szczególnych, wymagaj¹cych uzasad-
nienia w formie pisemnej, wniosek mo¿e byæ z³o¿ony po
up³ywie terminu okre�lonego w ust. 1.

4. Wyboru najbardziej korzystnej oferty na realizacjê za-
dania zleconego dokonuje Burmistrz Miasta.

§4. 1.Zlecenie zadania i udzielenie dotacji podmiotowi
nastêpuje na podstawie umowy zawartej pomiêdzy Miastem
reprezentowanym przez Burmistrza, a podmiotem reprezen-
towanym przez uprawnionego przedstawiciela.

2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna okre�laæ:

a) oznaczenie stron umowy,

b) szczegó³owy opis zadania i termin jego realizacji,

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

d) okre�lenie wysoko�ci dotacji, jak¹ Miasto przeka¿e pod-
miotowi oraz warunki i terminy jej przekazania,

e) ustalenie zasad i terminów rozliczeñ,

f) zobowi¹zanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji
w sposób umo¿liwiaj¹cy ocenê wykonania zadania pod
wzglêdem rzeczowym i finansowym,

g) zobowi¹zanie podmiotu do realizacji zadania zgodnie
z ustaw¹ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieñ
Publicznych,

h) okre�lenie sankcji z tytu³u nienale¿ytego wykonania umo-
wy lub wykorzystania dotacji na inne cele ni¿ okre�lone
w umowie,

i) termin zwrotu dotacji w przypadku przeznaczenia jej na
inne cele b¹d� te¿ nie wykonania zadania.

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

4. Podmiot nie mo¿e wykorzystaæ dotacji na inne cele ni¿
okre�lone w umowie.

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

6. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza siê za zgod¹
stron mo¿liwo�æ zmiany umowy w drodze pisemnego aneksu
do umowy.

7. Umowa mo¿e byæ rozwi¹zana ze skutkiem natychmia-
stowym w przypadku nieterminowego lub nieprawid³owego
jej wykonania.

8. Podstaw¹ rozwi¹zania umowy stanowi¹ wyniki kontro-
li z jej wykonania.

§5. 1.Podmiot zobowi¹zany jest do prowadzenia wyod-
rêbnionej ewidencji ksiêgowej otrzymanej dotacji na realiza-
cjê zadania oraz wydatków z tym zwi¹zanych.

2. W przypadku wykorzystania na realizacjê zadania tylko
czê�ci przekazanej kwoty dotacji niewykorzystana czê�æ dota-
cji podlega zwrotowi.

3. W przypadku nie wykonania przez podmiot zadania
okre�lonego w umowie, dotacja podlega zwrotowi w ca³o�ci.

4. Zwrot dotacji, o której mowa w ust. 2 nastêpuje
w terminie okre�lonym w umowie, nie pó�niej jednak ni¿ do
dnia 15 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego na rachunek
bie¿¹cy Miasta.

§6. 1.Kwotê dotacji dla podmiotów na realizacjê zadañ
zleconych na dany rok bud¿etowy okre�la uchwa³a bud¿eto-
wa.

2. Burmistrz Miasta w terminie 21 dni od dnia uchwalenia
przez Radê Miasta bud¿etu przekazuje podmiotom informacjê
o podjêtej decyzji w sprawie przyznanej dotacji i jej wielko�ci.

3. Udzielenie dotacji odbywa siê po uchwaleniu bud¿etu
przez Radê Miasta pod warunkiem rozliczenia z przyznanej
dotacji dotycz¹cej roku minionego.

4. Uruchomienie �rodków nastêpuje jednorazowo lub
w ratach w zale¿no�ci od specyfikacji wykonanego zadania
i postanowieñ umowy. Przekazanie kolejnej raty nastêpuje po
rozliczeniu poprzedniej.

§7. 1.Podmiot jest zobowi¹zany zgodnie z umow¹ do
przedstawienia Burmistrzowi Miasta poprzez wydzia³y mery-
toryczne rozliczenia zadañ pod wzglêdem rzeczowym i finan-
sowym wed³ug wzoru stanowi¹cego za³¹cznik nr 2 do niniej-
szej uchwa³y.

2. Rozliczenie o którym mowa w ust. 1 powinno nast¹piæ
w terminie do 30 dni po zakoñczeniu zadania, a w przypadku
zadañ, których termin realizacji up³ywa z dniem 31 grudnia do
15 stycznia nastêpnego roku bud¿etowego.

§8. 1.Burmistrz Miasta poprzez wydzia³y merytoryczne
zobowi¹zany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wyko-
nywania umowy na zasadach w niej okre�lonych, a w szcze-
gólno�ci w zakresie:

a) sposobu realizacji zadania zleconego,

b) gospodarowania przekazan¹ dotacj¹,

Poz. 3330
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c) prowadzenia dokumentacji umo¿liwiaj¹cych ustalenie
kosztów zleconego zadania.

2. Na podstawie przekazanej dokumentacji oraz prowa-
dzonego nadzoru wydzia³ merytoryczny dokonuje oceny:

a) stanu realizacji zleconego zadania

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

§9. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta Obrzycko.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej

(�) mgr Jerzy Król

3331

UCHWA£A Nr XXX/258/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 14 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulic w Ziel¹tkowie

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 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Nadaje siê nowo powsta³ym ulicom nazwy wymie-
nione w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

2. Za³¹cznik o którym mowa w ust. 1 okre�la ogóln¹
lokalizacjê ulic, a szczegó³owe ich po³o¿enie uwidocznione
jest na odpowiednim szkicu (za³¹cznik nr 2), którego ustalenia
podlegaj¹ przeniesieniu na mapy ewidencyjne i zasadnicze
Ziel¹tkowa.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka
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Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/258/2004

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 14 pa�dziernika 2004 r.

WYKAZ ULIC NAZWANYCH W ZIEL¥TKOWIE
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UCHWA£A Nr XXX/259/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 14 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulic w Z³otnikach � Osiedlu

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 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Nadaje siê nowo powsta³ym ulicom nazwy wymie-
nione w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

2. Za³¹cznik o którym mowa w ust. 1 okre�la ogóln¹
lokalizacjê ulic, a szczegó³owe ich po³o¿enie uwidocznione
jest na odpowiednich szkicach (za³¹cznik nr 2 i 3), których
ustalenia podlegaj¹ przeniesieniu na mapy ewidencyjne
i zasadnicze Z³otnik.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/259/2004

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 14 pa�dziernika 2004 r.

WYKAZ ULIC NAZWANYCH W Z£OTNIKACH - OSIEDLU
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UCHWA£A Nr XXX/260/2004 RADY GMINY SUCHY LAS

z dnia 14 pa�dziernika 2004 r.

w sprawie nadania nazw ulic w Z³otkowie

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 z pó�niejszymi zmianami) Rada
Gminy Suchy Las uchwala, co nastêpuje:

§1. 1.Nadaje siê nowo powsta³ym ulicom nazwy wymie-
nione w za³¹czniku nr 1 do uchwa³y.

2. Za³¹cznik o którym mowa w ust. 1 okre�la ogóln¹
lokalizacjê ulic, a szczegó³owe ich po³o¿enie uwidocznione
jest na odpowiednich szkicach (za³¹cznik nr 2 i 3), których

ustalenia podlegaj¹ przeniesieniu na mapy ewidencyjne
i zasadnicze Z³otkowa.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Suchy Las.

§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Suchy Las

(�) mgr Gra¿yna G³owacka

Za³¹cznik Nr 1
do uchwa³y Nr XXX/260/2004

Rady Gminy Suchy Las
z dnia 14 pa�dziernika 2004 r.

WYKAZ ULIC NAZWANYCH W Z£OTKOWIE
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UCHWA£A Nr XXIII/178/04 RADY POWIATU W PILE

z dnia 30 wrze�nia 2004 r.

w sprawie trybu postêpowania o udzielenie dotacji z bud¿etu powiatu podmiotom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku, sposobu jej rozliczania oraz

sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr
15, poz. 148, ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a ma zastosowanie do zlecania zadañ publicz-
nych i udzielania dotacji podmiotom niezaliczanym do sekto-
ra finansów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia
zysku, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o dzia³alno�ci po¿ytku publicznego i o wolon-
tariacie.

§2. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:

1) podmiocie � rozumie siê przez to podmiot niezaliczany do
sektora finansów publicznych i niedzia³aj¹cy w celu osi¹-
gniêcia zysku,

2) powiecie � rozumie siê przez to Powiat Pilski,

3) starostwie � rozumie siê przez to Starostwo Powiatowe
w Pile,

4) wydziale merytorycznym � rozumie siê przez to wydzia³
starostwa, do którego zakresu dzia³ania, okre�lonego
w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego
w Pile, nale¿y zadanie, na realizacjê którego przeznaczona
ma byæ dotacja,

5) dotacji � rozumie siê przez to dotacjê ustalon¹ w bud¿ecie
powiatu dla podmiotów wymienionych w pkt 1 na cele
publiczne zwi¹zane z realizacj¹ zadañ powiatu,

6) najkorzystniejszej ofercie � rozumie siê przez to ofertê
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. � Prawo zamówieñ publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177, ze zm.), wybran¹ w trybie jawnego wyboru,

7) umowie � rozumie siê przez to umowê zawart¹ pomiêdzy
Powiatem Pilskim a podmiotem o zlecenie zadania
i udzielenie dotacji.

§3. 1. Udzielenie dotacji mo¿e nast¹piæ na realizacjê zada-
nia okre�lonego w ofercie, na formularzu stanowi¹cym za-
³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y, z³o¿onej przez podmiot
w sekretariacie Starosty Pilskiego, z inicjatywy:

1) Zarz¹du Powiatu,

2) podmiotu ubiegaj¹cego siê o dotacjê.

2. Dotacja mo¿e byæ przez Zarz¹d Powiatu przyznana na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji zadania
lub czê�ci kosztów okre�lonych w umowie.

3. Dotacja nie mo¿e byæ przeznaczona na:

1) remonty i inwestycje, które po wykonaniu zleconego
zadania powiêkszy³yby warto�æ maj¹tku podmiotu,

2) finansowanie kosztów zadania lub czê�ci zadania wykona-
nego przed zawarciem umowy,

3) wykonanie zadania przez podmiot, który realizuj¹c w ci¹gu
ostatnich trzech lat zlecone zadanie przez Powiat Pilski,
naruszy³ istotnie postanowienia umowy, w tym zw³aszcza
który:

a) nie wykona³ zadania w terminie,

b) wykorzysta³ dotacjê na inne cele ni¿ ustalone w umo-
wie,

c) nie rozliczy³ siê z udzielonej dotacji,

d) nie udokumentowa³ wydatków dowodami ksiêgowymi
odpowiadaj¹cymi wymogom ustawy o rachunkowo-
�ci.

4. Dotacja mo¿e byæ przekazana jednorazowo lub przeka-
zywana w transzach w zale¿no�ci od specyfiki zleconego
zadania.

5. Przekazanie kolejnej transzy nastêpuje po rozliczeniu
poprzedniej.

§4. 1. Je¿eli udzielenie dotacji nastêpuje w trybie okre�lo-
nym w §3 ust. 1 pkt 1, Zarz¹d Powiatu dokonuje wyboru
podmiotu dotowanego w trybie jawnego konkursu ofert
og³oszonego na stronie internetowej powiatu w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz na tablicy og³oszeñ starostwa.

2. Jawny konkurs ofert Zarz¹d Powiatu og³asza co naj-
mniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. W og³oszeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiera siê
nastêpuj¹ce informacje:

1) rodzaj zadania,

2) kryteria przyznawania dotacji,

3) terminy i warunki realizacji zadania,

4) termin sk³adania ofert.

4. Postêpowanie konkursowe przeprowadza komisja kon-
kursowa powo³ana przez Zarz¹d Powiatu.

5. W sk³ad komisji wchodz¹ dyrektorzy wydzia³ów mery-
torycznych odpowiednich do zakresu zlecanych zadañ.

6. Regulamin pracy komisji, o której mowa w ust. 4,
okre�la Zarz¹d Powiatu w formie uchwa³y.
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7. Komisja, o której mowa w ust. 4, przy wyborze pod-
miotów ubiegaj¹cych siê o zlecenie im okre�lonego zadania
finansowanego dotacj¹ uwzglêdnia w szczególno�ci:

1) spe³nienie warunków formalno - prawnych przez podmio-
ty, które z³o¿y³y oferty,

2) wysoko�æ �rodków z bud¿etu przeznaczonych przez Radê
Powiatu w uchwale bud¿etowej na realizacjê zadañ zleca-
nych podmiotom,

3) ocenê przedstawionej przez podmiot w ofercie kalkulacji
kosztów zadania,

4) ocenê mo¿liwo�ci realizacji zadania przez podmiot przy
uwzglêdnieniu informacji zawartych we wniosku,

5) analizê wykonania zadañ zleconych podmiotowi w po-
przednich latach z uwzglêdnieniem rzetelno�ci, termino-
wo�ci ich realizacji oraz prawid³owo�ci rozliczenia otrzy-
manej dotacji.

8. Kryteria okre�lone w ust. 7 maj¹ zastosowanie tak¿e
wtedy, gdy w wyniku og³oszenia jawnego konkursu ofert
zosta³a zg³oszona jedna oferta.

9. Komisja przedk³ada Zarz¹dowi Powiatu w terminie 10-
ciu dni od otrzymania ofert, propozycje wyboru najkorzyst-
niejszych ofert przy uwzglêdnieniu kryteriów okre�lonych
w ust. 7.

§5. Zadania komisji, o której mowa w §4 ust. 4, w przy-
padku gdy na realizacjê zadania kwota dotacji nie przekracza
1.000 z³, wykonuje dyrektor wydzia³u merytorycznego.

§6. 1.Podmiot ubiegaj¹cy siê o dotacjê w trybie okre�lo-
nym §3 ust. 1 pkt 2, na realizacjê zadania powiatu powinien
z³o¿yæ ofertê, okre�laj¹c w niej zamierzone do wykonania
zadanie, oraz przedstawiæ propozycjê jego wykonania w spo-
sób efektywny, oszczêdny i terminowy, zgodnie z zasad¹
uczciwej konkurencji.

2. Oferta powinna byæ z³o¿ona w terminie do dnia 31
grudnia poprzedzaj¹cego rok bud¿etowy.

3. Zarz¹d Powiatu mo¿e rozpatrzyæ ofertê z³o¿on¹ po
terminie okre�lonym w ust. 2, o ile realizacja zadania przez
podmiot uznana zostanie przez Zarz¹d Powiatu za konieczn¹
ze wzglêdu na interes powiatu.

§7. 1.Wydzia³y merytoryczne dokonuj¹ oceny z³o¿onych
ofert, o których mowa w §6 ust. 1, pod wzglêdem formalnym
w terminie do dnia 15 stycznia danego roku bud¿etowego,
a w przypadku, o którym mowa w ust. 2, do dnia 28 stycznia
danego roku bud¿etowego.

2. Wydzia³y merytoryczne mog¹ wezwaæ podmiot do
uzupe³nienia braków w ofercie, o której mowa w §6 ust. 1,
w terminie 7 dni od dnia oceny tej oferty pod rygorem jej
zwrotu bez rozpatrzenia.

3. Oferty niekompletne, nieprawid³owo wype³nione oraz
z³o¿one przez podmiot nie uprawniony do otrzymania dotacji,
podlegaj¹ zwrotowi.

§8. 1.Wydzia³y, o których mowa w §7 ust. 1, do dnia 28
stycznia danego roku bud¿etowego, przedstawiaj¹ Zarz¹dowi
Powiatu zbiorcze zestawienie ofert zwróconych podmiotom
z powodu braków formalnych, oraz z³o¿onych po terminie
w postaci informacji zawieraj¹cej:

1) nazwê podmiotu,

2) zadanie objête ofert¹,

3) wnioskowan¹ kwotê dotacji,

4) przyczynê zwrotu.

2. Oferty spe³niaj¹ce wymogi formalne przekazywane s¹
przez wydzia³y merytoryczne Zarz¹dowi Powiatu do rozpa-
trzenia, wraz z opini¹, do dnia 31 stycznia danego roku
bud¿etowego.

3. Zarz¹d Powiatu rozpatruje oferty w terminie do dnia 28
lutego danego roku bud¿etowego.

4. W przypadku nieuchwalenia uchwa³y bud¿etowej na
dany rok bud¿etowy do dnia 15 lutego, Zarz¹d Powiatu
rozpatruje oferty w terminie 14 dni od dnia uchwalenia
bud¿etu.

5. Na ka¿dym etapie rozpatrywania ofert stosowane s¹
kryteria:

1) okre�lone w §4 ust. 7,

2) znaczenia zadania z punktu widzenia ustawowych zadañ
powiatu oraz celów wynikaj¹cych z programów powiato-
wych, uchwalonych przez Radê Powiatu,

3) wysoko�ci �rodków w³asnych planowanych na realizacjê
zadania, przedstawione przez podmiot w z³o¿onej ofercie.

§9. Podmioty, które z³o¿y³y oferty, o których mowa w §3
ust. 1, o wynikach rozpatrzonych przez Zarz¹d Powiatu ofert
s¹ informowani przez dyrektorów merytorycznych wydzia³ów
w terminie 14 dni od ich rozpatrzenia.

§10. 1. Podstawê przekazania dotacji uprawnionym pod-
miotom stanowi umowa.

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

3. Umowa, o której mowa w ust. 1, powinna zawieraæ
ustalenia wymienione w za³¹czniku nr 2 do niniejszej uchwa-
³y, stanowi¹cym obowi¹zuj¹cy wzór umowy.

§11. Zarz¹d Powiatu przedstawia Radzie Powiatu dwa
razy w roku informacjê z rozliczenia dotacji udzielonych na
cele publiczne podmiotom niezaliczanym do sektora finan-
sów publicznych i niedzia³aj¹cym w celu osi¹gniêcia zysku,
oraz informacjê o wnioskach o dotacje rozpatrzonych nega-
tywnie:

1) w terminie do dnia 31 sierpnia � w stosunku do zadañ
przewidzianych do wykonania w I pó³roczu,

2) w terminie do dnia 28 lutego roku nastêpnego �
w stosunku do zadañ przewidzianych do wykonania
w II pó³roczu.

Poz. 3334
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§12. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powia-
tu.

§13. Traci moc uchwa³a Nr XVI/132/99 Rady Powiatu
w Pile z dnia 25 pa�dziernika 1999 r. w sprawie okre�lenia
trybu postêpowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozlicza-
nia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania
(ze zm.).

§14. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielko-
polskiego i ma zastosowanie po raz pierwszy do dotacji
udzielanych z bud¿etu powiatu w roku 2005.

Przewodnicz¹cy Rady
(�) Arkadiusz Kamiñski

Poz. 3334
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POROZUMIENIE

Poz. 3335

Pomiêdzy Powiatem Jarociñskim, w imieniu którego dzia-
³aj¹:

1. S³awomir W¹siewski - Starosta

2. Jolanta Mejziñska � Wicestarosta zwanym dalej �Powia-
tem�,

a Gmin¹ Kotlin w imieniu, której dzia³a:

Walenty Kwa�niewski � Wójt Gminy Kotlin zwan¹ dalej
�Gmin¹� zawarto w dniu 30 wrze�nia 2004 r. Porozumie-
nie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. 1. Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorz¹dzie powia-
towym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) realizowa-
nie zadania pn.: �Budowa i remont chodnika przy drogach
powiatowych�:

1) budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej nr 13166
w Kotlinie, ulica Kosiñskiego,

2) remont chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej nr 13166
w Magnuszewicach, zwanego dalej �zadaniem�.

2. Powierzeniu nie podlegaj¹ uprawnienia Starosty do
wydawania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i pobierania
op³at z tego tytu³u oraz zadania dotycz¹ce organizacji ruchu
na drogach.

§2. 1.�rodki na realizacjê zadania powierzonego niniej-
szym porozumieniem zapewniaj¹:

1) Powiat w postaci rzeczowej - tj. prefabrykatów betono-
wych na kwotê 49.950,81 z³otych,

2) Gmina w postaci wykonawstwa.

2. Gmina zobowi¹zuje siê do realizacji okre�lonego w §1
zadania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówieñ Pu-
blicznych.

§3. Gmina przed³o¿y Powiatowi rozliczenie rzeczowo �
finansowe realizacji zadania okre�lonego w §1 w terminie 15
dni licz¹c od dnia wykonania zadania.

§4. W przypadku niewykorzystania przekazanych �rod-
ków w ca³o�ci lub czê�ci na cel okre�lony w Porozumieniu
Gmina zobowi¹zana jest zwróciæ niewykorzystan¹ czê�æ Po-
wiatowi w terminie do dnia 30 grudnia 2004 r.

§5. 1. Nadzór nad robotami sprawowaæ bêdzie Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Jarocinie.

2. Odbiór robót dokonany zostanie w obecno�ci zainte-
resowanych stron.

§6. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 30
grudnia 2004 r.

§7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ do swej
wa¿no�ci formy pisemnej.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem zastosowanie maj¹ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

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

§10. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach po
2 dla ka¿dej ze stron.

Powiat Jarociñski
Starosta

(�) S³awomir W¹siewski

Wicestarosta
(�) Jolanta Mejziñska

Gmina Kotlin
Wójt

(�) Walenty Kwa�niewski
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POROZUMIENIE

Pomiêdzy Powiatem Jarociñskim, w imieniu którego dzia-
³aj¹:

1. S³awomir W¹siewski - Starosta

2. Jolanta Mejziñska � Wicestarosta zwanym dalej �Powia-
tem�,

a Gmin¹ ¯erków w imieniu, której dzia³a:

Janusz Jajczyk � Burmistrz Miasta i Gminy ¯erków zwan¹
dalej �Gmin¹� zawarto w dniu 30 wrze�nia 2004 r. Poro-
zumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. 1.Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorz¹dzie powia-
towym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) realizowa-
nie zadania pn.: �Budowa i remont chodnika przy drogach
powiatowych�.

1) budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej nr 13113
w Stêgoszy,

2) budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej nr 13121
w Chrzanie,

3) budowa chodnika i jezdni na powiatowej ulicy Targowisko
w ¯erkowie zwanego dalej �zadaniem�.

2. Powierzeniu nie podlegaj¹ uprawnienia Starosty do
wydawania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i pobierania
op³at z tego tytu³u oraz zadania dotycz¹ce organizacji ruchu
na drogach.

§2. 1.�rodki na realizacjê zadania powierzonego niniej-
szym porozumieniem zapewniaj¹:

1) Powiat w postaci rzeczowej - tj. prefabrykatów betono-
wych na kwotê 50.007,52 z³otych,

2) Gmina w postaci wykonawstwa.

2. Gmina zobowi¹zuje siê do realizacji okre�lonego w §1
zadania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówieñ Pu-
blicznych.

§3. Gmina przed³o¿y Powiatowi rozliczenie rzeczowo �
finansowe realizacji zadania okre�lonego w §1 w terminie 15
dni licz¹c od dnia wykonania zadania.

§4. W przypadku niewykorzystania przekazanych �rod-
ków w ca³o�ci lub czê�ci na cel okre�lony w Porozumieniu
Gmina zobowi¹zana jest zwróciæ niewykorzystan¹ czê�æ Po-
wiatowi w terminie do dnia 30 grudnia 2004 r.

§5. 1.Nadzór nad robotami sprawowaæ bêdzie Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Jarocinie.

2. Odbiór robót dokonany zostanie w obecno�ci zainte-
resowanych stron.

§6. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 30
grudnia 2004 r.

§7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ do swej
wa¿no�ci formy pisemnej.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem zastosowanie maj¹ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

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

§10. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach po 2
dla ka¿dej ze stron.

Powiat Jarociñski
Starosta

(�) S³awomir W¹siewski

Wicestarosta
(�) Jolanta Mejziñska

Gmina ¯erków
Burmistrz

(�) mgr Janusz Jajczyk
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POROZUMIENIE

Pomiêdzy Powiatem Jarociñskim, w imieniu którego dzia-
³aj¹:

1. S³awomir W¹siewski - Starosta

2. Jolanta Mejziñska - Wicestarosta zwanym dalej �Powia-
tem�,

a Gmin¹ Jarocin w imieniu, której dzia³a:

Adam Pawlicki - Burmistrz Miasta i Gminy Jarocin zwan¹
dalej �Gmin¹� zawarto w dniu 30 wrze�nia 2004 r. Poro-
zumienie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. 1.Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorz¹dzie powia-
towym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) realizowa-
nie zadania pn.: �Budowa i remont chodnika przy drogach
powiatowych�:

1) budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej, ulica ¯erkow-
ska w Jarocinie,

2) budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej, ulica Glinki
w Jarocinie, zwanego dalej �zadaniem�.

2. Powierzeniu nie podlegaj¹ uprawnienia Starosty do
wydawania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i pobierania
op³at z tego tytu³u oraz zadania dotycz¹ce organizacji ruchu
na drogach.

§2. 1.�rodki na realizacjê zadania powierzonego niniej-
szym porozumieniem zapewniaj¹:

1) Powiat w postaci rzeczowej - tj. prefabrykatów betono-
wych na kwotê 49.935,83 z³otych,

2) Gmina w postaci wykonawstwa.

2. Gmina zobowi¹zuje siê do realizacji okre�lonego w §1
zadania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówieñ Pu-
blicznych.

§3. Gmina przed³o¿y Powiatowi rozliczenie rzeczowo -
finansowe realizacji zadania okre�lonego w §1 w terminie 15
dni licz¹c od dnia wykonania zadania.

§4. W przypadku niewykorzystania przekazanych �rod-
ków w ca³o�ci lub czê�ci na cel okre�lony w Porozumieniu
Gmina zobowi¹zana jest zwróciæ niewykorzystan¹ czê�æ Po-
wiatowi w terminie do dnia 30 grudnia 2004 r.

§5. 1. Nadzór nad robotami sprawowaæ bêdzie Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Jarocinie.

2. Odbiór robót dokonany zostanie w obecno�ci zainte-
resowanych stron.

§6. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 30
grudnia 2004 r.

§7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ do swej
wa¿no�ci formy pisemnej.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem zastosowanie maj¹ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

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

§10. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach po 2
dla ka¿dej ze stron.

Powiat Jarociñski
Starosta

(�) S³awomir W¹siewski

Wicestarosta
(�) Jolanta Mejziñska

Gmina Jarocin
Burmistrz

(�) Adam Pawlicki

Poz. 3337
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POROZUMIENIE

Poz. 3338

Pomiêdzy Powiatem Jarociñskim, w imieniu którego dzia-
³aj¹:

1. S³awomir W¹siewski - Starosta

2. Jolanta Mejziñska - Wicestarosta zwanym dalej �Powia-
tem�,

a Gmin¹ Jaraczewo w imieniu, której dzia³a:

Dariusz Struga³a - Wójt Gminy Jaraczewo zwan¹ dalej
�Gmin¹� zawarto w dniu 30 wrze�nia 2004 r. Porozumie-
nie o nastêpuj¹cej tre�ci:

§1. 1.Powiat powierza, a Gmina przyjmuje na podstawie
art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r. o samorz¹dzie powia-
towym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.) realizowa-
nie zadania pn. �Budowa chodnika wzd³u¿ drogi powiatowej
nr 13112 Jaraczewo - Nied�wiady w miejscowo�ci Gola.�
zwanego dalej �zadaniem�.

2. Powierzeniu nie podlegaj¹ uprawnienia Starosty do
wydawania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i pobierania
op³at z tego tytu³u oraz zadania dotycz¹ce organizacji ruchu
na drogach.

§2. 1.�rodki na realizacjê zadania powierzonego niniej-
szym porozumieniem zapewniaj¹:

1) Powiat w postaci �rodków finansowych na kwotê 50.000,00
z³otych.

2) Gmina w postaci wykonawstwa.

2. Gmina zobowi¹zuje siê do realizacji okre�lonego w §1
zadania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówieñ Pu-
blicznych.

§3. Gmina przed³o¿y Powiatowi rozliczenie rzeczowo -
finansowe realizacji zadania okre�lonego w §1 w terminie 15
dni licz¹c od dnia wykonania zadania.

§4. W przypadku niewykorzystania przekazanych �rod-
ków w ca³o�ci lub czê�ci na cel okre�lony w Porozumieniu
Gmina zobowi¹zana jest zwróciæ niewykorzystan¹ czê�æ Po-
wiatowi w terminie do dnia 30 grudnia 2004 r.

§5. 1.Nadzór nad robotami sprawowaæ bêdzie Zarz¹d Dróg
Powiatowych w Jarocinie.

2. Odbiór robót dokonany zostanie w obecno�ci zainte-
resowanych stron.

§6. Porozumienie zostaje zawarte na okres do dnia 30
grudnia 2004 r.

§7. Wszelkie zmiany porozumienia wymagaj¹ do swojej
wa¿no�ci formy pisemnej.

§8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozu-
mieniem zastosowanie maj¹ odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego.

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

§10. Porozumienie sporz¹dzono w 4 egzemplarzach po 2
dla ka¿dej ze stron.

Powiat Jarociñski
Starosta

(�) S³awomir W¹siewski

Wicestarosta
(�) Jolanta Mejziñska

Gmina Jaraczewo
Wójt

(�) mgr Dariusz Struga³a
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 25 pa�dziernika 2004 r.

o sprostowaniu b³êdu

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718; z 2001 r. Nr 46, poz. 499;
z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 595; z 2004 r. Nr 96, poz.
959 ) prostuje siê b³êdy:

- w porozumieniu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych (opublikowa-
nym w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2004 r. Nr 87, poz. 1823),
w zdaniu pierwszym zamiast:

�w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Nowe Skalmie-
rzyce,�

powinno byæ:

�w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Nowe Skalmierzyce,�

- w porozumieniu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych (opublikowa-
nym w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2004 r. Nr 87, poz. 1824),
w zdaniu pierwszym zamiast:

�w sprawie powierzenia Gminie i Miastu Raszków,�

powinno byæ:

�w sprawie powierzenia Burmistrzowi Gminy i Miasta
Raszków,�

- w porozumieniu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych (opublikowa-
nym w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2004 r. Nr 87, poz. 1825),

w zdaniu pierwszym zamiast:

�w sprawie powierzenia Gminie So�nie,�

powinno byæ:

�w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy So�nie,�

- w porozumieniu z dnia 1 kwietnia 2004 r. w sprawie
zimowego utrzymania dróg powiatowych (opublikowa-
nym w Dz. Urz. Woj. Wiel. z 2004 r. Nr 87, poz. 1828)
w §3 ust. 1 zamiast: �74.000 z³� powinno byæ �74.100 z³�.

Wojewoda Wielkopolski
(�) Andrzej Nowakowski
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