DZIENNIK URZÊDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Poznañ, dnia 19 maja 2006 r.

Nr 76

TREÆ
Poz.:
UCHWA£Y RAD GMIN

1907  LIII/390/2005 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie Bud¿etu Gminy Oborniki na
rok 2006 .........................................................................................................................................................................

7937

1908  nr 340/I/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie bud¿etu Gminy Czerwonak
na 2006 rok ...................................................................................................................................................................

7952

1909  nr XXVI/156/2005 Rady Gminy w Niechanowie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy
na 2006 rok ...................................................................................................................................................................

7978

1910  nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej w Rogonie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rogono ....................................................................................................

7987

UCHWA£Y RAD POWIATÓW

1911  XLVII/276/06 Rady Powiatu Obornickiego z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie regulaminu okrelaj¹cego
wysokoæ stawek oraz szczegó³owe zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny
doranych zastêpstw oraz wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy
nauczycieli w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia
do 31 grudnia 2006 r ..................................................................................................................................................

7993

1912  nr XXXIX/252/06 Rady Powiatu Krotoszyñskiego z dnia 31 marca 2006 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/89/04
z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg
powiatowych .................................................................................................................................................................

8004

UCHWA£Y SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

1913  nr SO-9/4-A/P/2006/Ln z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu
publicznego Gminy Siedlec ........................................................................................................................................

8004

1914  nr SO.0951/120/18/2006 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz .............................................................................................................

8006

1915  nr 40/SO-6/D/2006/Ko z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu Miasta Turek na 2006 rok ............................................................................................................................

8007

1916  nr 56/SO-6/P/2006/Ko z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Miasta Turek na 2006 rok ...............................................................................................................................

8008

1917  nr SO.-0951/90d/14/Pi/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta i Gminy Margonin Nr XXV/258/06 z dnia 20 marca 2006r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok ......................................................................................................

8009

1918  nr SO.-0951/89p/14/Pi/06 z dnia 24 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 06/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie
prognozy kwoty d³ugu w latach 2006-2012 .............................................................................................................

8010

1919  nr SO 107/1-D/Ka/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Kalisz  Miasta
na prawach powiatu deficytu bud¿etowego na rok 2006 ......................................................................................

8011

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 7936 

1920  nr SO.-0951/73/17/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty
d³ugu Miasta i Gminy Kostrzyn .................................................................................................................................

8012

1921  nr SO  109/3-P/Ka/06 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy
Mycielin .........................................................................................................................................................................

8013

1922  nr SO-0951/93p/12/Pi/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu
przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Z³otów Nr 163.2006 z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie prognozy
³ugu Gminy Z³otów na rok 2006 ...............................................................................................................................

8015

1923  nr SO-0951/92d/12/Pi/2006 z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Z³otów Nr XXXIX/323/06 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie
wprowadzenia zmian do bud¿etu Gminy Z³otów na 2006 rok .............................................................................

8016

1924  nr SO-0951/94p/12/Pi/2006 z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kwoty d³ugu
przedstawionej w Zarz¹dzeniu Nr 14/2006 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie ustalenia prognozy kwoty d³ugu Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2006 i lata nastêpne ...........

8017

1925  nr SO 110/2-D/Ka/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Blizanów deficytu bud¿etowego na rok 2006 ..........................................................................................................

8018

1926  nr SO-11/12/D/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etowego Gminy Krzemieniewo ...........................................................................................................

8019

1927  nr SO-11/11/D/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etowego Gminy Osieczna ....................................................................................................................

8020

1928  nr SO-11/10/D/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etowego przez Gminê Rakoniewice ...................................................................................................

8021

1929  nr SO-11/9-A/P/Ln/2006 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê
d³ugu publicznego Gminy Rakoniewice ....................................................................................................................

8022

1930  nr SO 111/2-D/Ka/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Trzcinica deficytu bud¿etowego na rok 2006 ..........................................................................................................

8023

1931  nr SO-9/8-A/D/2006/Ln z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Gminy W³oszakowice ....................................................................................................................

8024

1932  nr SO-9/10-A/P/2006/Ln z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê
d³ugu publicznego Gminy W³oszakowice .................................................................................................................

8025

1933  nr SO  113/4-D/Ka/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Czermin deficytu bud¿etowego na rok 2006 ...........................................................................................................

8026

1934  nr SO  112/4-P/Ka/06 z dnia 3 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy
Czermin ..........................................................................................................................................................................

8027

1935  nr SO  115/4-D/Ka/06 z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Jaraczewo deficytu bud¿etowego na rok 2006 .......................................................................................................

8028

1936  nr SO.0951/127/18/2006 z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Gminy Kamierz .............................................................................................................................

8029

1937  nr SO.0951/126/17/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Gminy Komorniki ...........................................................................................................................

8030

1938  nr SO.0951/125/18/2006 z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Gminy Sieraków ............................................................................................................................

8031

1939  nr SO.0951/130/17/2006 z dnia 11 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Mosina ................................................................................................................

8032

1940  nr SO.0951/122/19/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Gminy Dopiewo .............................................................................................................................

8033

1941  nr SO.0951/123/19/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Gminy £ubowo ..............................................................................................................................

8034

1942  nr SO.0951/135/17/2006 z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿etu Miasta Puszczykowa ......................................................................................................................

8035

1943  nr SO.0951/133/19/2006 z dnia 18 kwietnia 2006 r. w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania
deficytu bud¿ety Gminy Kleszczewo .........................................................................................................................

8036

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 7937 

Poz. 1907

1907
UCHWA£A Nr LIII/390/2005 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH
z dnia 22 grudnia 2005 r
w sprawie Bud¿etu Gminy Oborniki na rok 2006 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001r
Nr 142 poz. 1591 z pón. zmianami), art. 109, art. 122, art. 124
ust. 1, 2 i 3, art. 128 ust. 2 pkt 1, art. 134 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2003 r Nr 15, póz 148 z pón. zmianami) Rada Miejska
w Obornikach uchwala co nastêpuje:
§1. Dochody bud¿etu Gminy w wysokoci: 52.950.124 z³
w tym:
1) Dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie ustawami: 6.914.430 z³
2) Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego:
63.000 z³.
3) Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bie¿¹ce
realizowane na podstawie porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego:
20.000 z³.
Szczegó³owy plan dochodów wg. klasyfikacji bud¿etowej
zawiera za³¹cznik nr 1, 1A, 1B.
§2. Wydatki bud¿etu Gminy w wysokoci: 59.772.324 z³
w tym:
1) Wydatki bie¿¹ce na zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej:
6.914.430 z³
2) Wydatki na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego:
83.000 z³
Szczegó³owy plan wydatków wg klasyfikacji bud¿etowej
zawiera za³¹cznik nr 2, 2A, 2B.
§3. Deficyt bud¿etu w kwocie 6.822.200 z³ zostanie pokryty z zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek krajowych zgodnie
z za³¹cznikiem nr 3.
§4. Uchwala siê rezerwy:
1) Rezerwê celow¹ w kwocie: 460.504 z³ z przeznaczeniem na
: zadania owiatowe (50.000 z³), regulacjê wynagrodzeñ
pracowników Urzêdu Miejskiego i ewentualne odprawy
(67.225 z³), na porêczenie kredytu (103.279 z³) oraz na
koszty zwi¹zane z eksploatacj¹ P³ywalni w Obornikach
(240.000 z³).
2) Rezerwê ogóln¹ w kwocie: 30.000 z³.
§5. Uchwala siê wykaz zadañ inwestycyjnych na kwotê
17.159.449 z³ zgodnie z za³¹cznikiem nr 4.

§6. Uchwala siê wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 5.
§7. 1) Uchwala siê przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem nr 6.
2) Uchwala siê przychody i wydatki zak³adów bud¿etowych zgodnie z za³¹cznikiem nr 7.
3) Uchwala siê dochody w³asne jednostek bud¿etowych
i wydatki zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
§8. Okrela siê dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na
sprzeda¿ napojów alkoholowych w wysokoci 335.000 z³
i wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w wysokoci 335.000 z³.
§9. Okrela siê kwotê 1.000.000 z³ do której Burmistrz
Obornik mo¿e zaci¹gaæ kredyt na pokrycie wystêpuj¹cego
w ci¹gu roku bud¿etowego niedoboru bud¿etu.
§10. Okrela siê wysokoæ sumy do której Burmistrz
mo¿e samodzielnie zaci¹gaæ zobowi¹zania  2.000.000 z³
z tego:
- na rok 2007 

1.000.000 z³

- na rok 2008 

500.000 z³

- na rok 2009 

500.000 z³

§11.
udzieliæ
nalnej i
dnia 31

Okrela siê kwotê 103.279 z³ na któr¹ Burmistrz mo¿e
porêczenia dla Przedsiêbiorstwa Gospodarki KomuMieszkaniowej Sp z o.o. Okres porêczenia trwa do
lipca 2007 r.

§12. Upowa¿nia siê Burmistrza Obornik do lokowania
wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych
bankach, ni¿ bank wykonuj¹cy obs³ugê bud¿etu.
§13. Upowa¿nia siê Burmistrza Obornik do dokonywania
zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przeniesieniach wydatków
miêdzy wyodrêbnionymi grupami wydatków, rozdzia³ami
w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej, z zastrze¿eniem
postanowieñ §14.
§14. Upowa¿nia siê Burmistrza Obornik do dokonywania
przeniesieñ rodków w ramach wydatków inwestycyjnych
w obrêbie dzia³u, przy czym ³¹czna wartoæ tych przeniesieñ
w ci¹gu roku nie mo¿e przekroczyæ 5% ogólnej wartoci
rodków przeznaczonych na ten cel.
§15. Uchwala siê kwoty dotacji w wysokoci 2.102.700 z³
z przeznaczeniem:
- do instytucji kultury 

1.213.500 z³
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- do jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na realizacjê zadañ gminy 209.000 z³

§16. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Obornik.

- do powiatu na zadania bie¿¹ce realizowane na podstawie
porozumieñ miêdzy jednostkami samorz¹du terytorialnego 
410.200 z³

§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- do zak³adów bud¿etowych w kwocie

210.000 z³

- do stowarzyszeñ w kwocie

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
() mgr Ryszard Ciszak

60.000 z³

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr LIII/390/05
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 22 grudnia 2005 r.

BUD¯ET GMINY OBORNIKI NA ROK 2006
DOCHODY
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Za³¹cznik Nr 1A
do Uchwa³y Nr LIII/390/05
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 22 grudnia 2005r

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE
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Za³¹cznik Nr 1B
do Uchwa³y Nr LIII/390/05
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 22 grudnia 2005 r.

DOCHODY NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEÑ Z JEDNOSTKAMI
SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO ORAZ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZ¥DOWEJ
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr LIII/390/05
Rady Miejskiej w Obornikach
z dnia 22 grudnia 2005 r.

WYDATKI
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UCHWA£A Nr 340/l/2005 RADY GMINY CZERWONAK
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie bud¿etu gminy Czerwonak na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. d, pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst
jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art.
109, 116, 122, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r.
o finansach publicznych (t.j.z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze
zmianami) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwala siê bud¿et gminy na 2006 rok w wysokoci:
1. dochody -

49.932.854,00

w tym:
§201 - dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na
realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami
4.167.673,00
Dochody okrela za³¹cznik nr 1 stanowi¹cy integraln¹
czêæ uchwa³y
2. wydatki -

58.597.584,14

w tym
-

dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej
oraz innych zadañ zleconych gminie ustawami 4.167.673,00

W wydatkach wyodrêbnia siê:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ 18.486.680,65

- wydatki na obs³ugê d³ugu -

430.000,00

Wydatki okrela za³¹cznik nr 2 stanowi¹cy integraln¹ czêæ
uchwa³y.
3. deficyt bud¿etu wynosi - 8.694.399,00 - jako ród³o jego
finansowania uchwala siê : kredyty, po¿yczki.
4. rezerwy ogólne i celowe stanowi¹ kwotê - 167.600,00
-

w tym: rezerwy ogólne -

-

rezerwy celowe -

67.600,00
100.000,00

§2. Ustala siê wydatki na inwestycje oraz wykaz zadañ
inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
§3. Ustala siê pozosta³e wydatki maj¹tkowe zgodnie
z za³¹cznikiem nr 4
§4. Dochody i wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ zleconych okrela za³¹cznik nr 5  dochody, oraz 5A - wydatki.
§5. Wielkoæ dotacji udzielonych z bud¿etu gminy dla
Jednostek Samorz¹du Terytorialnego na mocy zawartych
porozumieñ zosta³a okrelona w za³¹czniku nr 6.
§6. Przychody i rozchody okrela za³¹cznik nr 7 stanowi¹cy integraln¹ czêæ uchwa³y.
§7. Ustala siê wykaz wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z za³¹cznikiem nr 8.
§8. Okrela siê dotacje z bud¿etu gminy dla instytucji
kultury zgodnie z za³¹cznikiem nr 9.
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§9. Ustala siê przychody i wydatki GFO i GW zgodnie
z za³¹cznikiem nr 10.

Poz. 1908

- miêdzy wydatkami bie¿¹cymi
- miêdzy wydatkami maj¹tkowymi

§10. Okrela siê dotacje przedmiotowe i podmiotowe na
zadania gminne zgodnie z za³¹cznikiem nr 11.

- miêdzy wydatkami bie¿¹cymi a maj¹tkowymi
- miêdzy wydatkami bie¿¹cymi a wydatkami na wynagrodzenia i ich pochodne

§11. Dochody z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿
napojów alkoholowych zosta³y okrelone w za³¹czniku nr 12
oraz wydatki na realizacjê zadañ okrelonych w programie
profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych w za³¹czniku nr 12A.

- miêdzy wydatkami bie¿¹cymi a wydatkami na programy
i projekty realizowane ze rodków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej.

§12. Wydatki jednostek pomocniczych zosta³ okrelony
w za³¹czniku nr 13.

§14. Okrela siê maksymaln¹ kwotê 100.000,00 po¿yczek
i kredytów krótkoterminowych zaci¹gniêtych przez Wójta
w roku bud¿etowym na pokrycie wystêpuj¹cego niedoboru
bud¿etu.

§13. Zakres upowa¿nienia dla Wójta Gminy:
- do zaci¹gania d³ugu oraz sp³at zobowi¹zañ do kwoty
500,000,00

§15. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§16. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 roku i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

- do dokonywania zmian w bud¿ecie polegaj¹cych na przenoszeniu planu wydatków w ramach dzia³u w rozdzia³ach
i pomiêdzy rozdzia³ami w tym:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Czerwonak
() Zbigniew Zieliñski
Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005r

BUD¯ET GMINY CZERWONAK NA 2006R
DOCHODY
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI MAJ¥TKOWE  INWESTYCJE
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr 340 /I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005r

WYDATKI MAJ¥TKOWE - ZAKUPY INWESTYCYJNE
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Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
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Za³¹cznik nr 5A
do uchwa³y Nr 340/I/32005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ ZADAÑ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZ¥DOWEJ I INNYCH ZADAÑ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOTACJE I POMOC FINANSOWA UDZIELONA Z BUD¯ETU GMINY DLA
JEDNOSTEK SAMORZ¥DU TERYTORIALNEGO NA MOCY POROZUMIEÑ
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY
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Za³¹cznik nr 8
do uchwa³y nr 340/L/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005r

WYDATKI ZWI¥ZANE Z WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
1.9. i 111 Kanalizacja dla os. Zdroje w Czerwonaku

roboty ziemne oraz roboty monta¿owe zwi¹zane
z u³o¿eniem kanalizacji z rur PCV rednicy 315 mm
wraz ze studniami

1.9.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2003 2008 sieci kanalizacji deszczowej w Czerwonaku w ulicach:
Zdroje (I etap), Brzozowa (I etap), Gajowa, Bukowa,
Dêbowa, Jesionowa i Kasztanowa wykonanej z rur
PCV rednicy 315 mm, s³u¿¹cej do odwodnienia terenów utwardzonych w tym rejonie.
Zdroje II etap, Akacjowa, Klonowa, Brzozowa II etap
1.9.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:

zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹.
1.9.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2003 - 2008 przez
Wójta Gminy Czerwonak
1.9.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 810.000,00 z³.
1.9.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 900 rozdz. 90001
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.

Gminy przyjêtym uchwa³¹ Rady Gminy Czerwonak nr 93
/XIV/2003 z dnia 11.09.2003

1.10. i 112 Budowa lokali mieszkalnych na terenie Gminy

1.10.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:

1.10.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2003 2008 trzech budynków mieszkalnych cztero - mieszkaniowych na terenie Gminy w ramach realizacji Wieloletniego
Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem

wykonanie dokumentacji technicznej budynku
mieszkalnego z³o¿onego z czterech lokali - ka¿dy
o powierzchni ok. 45 m 2 oraz adaptacja dokumentacji
dla budynku nr 2 oraz nr 3

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 7968 

niezbêdne uzbrojenie terenu (m.in. przy³¹cza), roboty
budowlane zwi¹zane z wybudowaniem obiektów, roboty instalacyjne (w tym instalacje wod-kan., elektryczne,ogrzewanie)

Poz. 1908

1.10.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2003-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.10.4. £¹czne nak³ady
1.514.414,83 z³.

zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹.

finansowe

szacuje

siê

na

1.10.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 700 rozdz. 70095
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.

Czerwonak - uzupe³nienie sieci oraz Trzaskowo,
Bolechowo, Szlachêcin obejmuj¹cej kana³y grawitacyjne, t³oczne oraz przepompownie  zgodnie z zakresem
rzeczowym ujêtym we wniosku do Funduszu
Spójnoci  w jego czêci dotycz¹cej terenu Gminy
Czerwonak

1.12. i 115 Kanalizacja Parku Krajobrazowego Puszcza
Zielonka i okolic
1.12.1. Celem programu jest realizacja budowy kanalizacji
sanitarnej na terenie Gminy Czerwonak w oparciu
o Fundusz Spójnoci, w ramach projektu inwestycyjnego
zg³oszonego do tego Funduszu poprzez Zwi¹zek Miêdzygminny Puszcza Zielonka. Partnerami strategicznymi
s¹ gminy Czerwonak, Pobiedziska, Skoki, Swarzêdz,
Murowana Golina oraz firma Aquanet.sp. z o.o.
1.12.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
- opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej
dla sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowociach:
Kicin, Kliny, Mielno, Dêbogóra, Annowo, Miêkowo,
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Budowa kanalizacji, na podstawie wykonanej dokumentacji bêdzie realizowana w oparciu o rodki inne ni¿ rodki
w³asne Gminy - zgodnie z za³o¿eniami przyjêtymi w z³o¿onym wniosku.
1.12.3. Program bêdzie realizowany w latach 2004  2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.12.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 140.962,30 z³
1.12.4. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006  2008
planuje siê w wysokoci:
dz. 900 rozdz. 90001
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ projekt jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.
1.15. i 51 Osiedle Czerwonak - kanalizacja
1.15.1. Celem programu w latach 2004 - 2008 jest:
zapocz¹tkowanie budowy kanalizacji sanitarnej dla pó³nocnej czêci osiedla Czerwonak oraz rozwi¹zanie
sposobu odprowadzenia cieków dla czêci po³udniowej. Sieæ kanalizacji sanitarnej w Czerwonaku (rejon
ulic Marysieñki, D¹brówki) wykonana bêdzie z rur PCV
rednicy 250 mm, o ³¹cznej d³ugoci w pierwszym
etapie ok. 1250 mb.
Budowa kanalizacji realizowana bêdzie na mocy Porozumienia zawartego z firm¹ Aquanet sp. z o.o. przy
znacz¹cym wspó³udziale rodków tej spó³ki (zakres

roku 2005) oraz z e rodków Gminy (zakres roku 2006
 ok .640 mb.)
1.15.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
roboty ziemne oraz roboty monta¿owe zwi¹zane
z u³o¿eniem kanalizacji z rur PCV rednicy 250 mm
d³ugoci ok. 1.890 mb wraz ze studniami zgodnie
z dokumentacj¹ techniczn¹
opracowanie koncepcji odprowadzenia cieków z czêci po³udniowej osiedla
1.15.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2004 - 2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.15.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 418.000,00 z³
1.15.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:
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dz. 900 rozdz. 90001
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.

1.16.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
-

1.16.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 2008 kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowoci Promnice, w ramach:

roboty ziemne oraz roboty monta¿owe zwi¹zane
z u³o¿eniem kanalizacji grawitacyjnej rednicy 250
mm,300 mm oraz 400 mm d³ugoci ³¹cznej ok.2381
mb. wraz ze studniami  do lipca 2005

-

a) Porozumienia zawartego z firm¹ Aquanet spó³ka z o.o.
przy znacz¹cym udziale rodków tej spó³ki. G³ównym
celem tej inwestycji jest wybudowanie do lipca 2005
roku:

roboty ziemne i monta¿owe zwi¹zane z u³o¿eniem
przewodów t³ocznych rednicy 225 mm oraz 90 mm
³¹cznej d³ugoci 1870 mb. wraz z przepompowni¹
g³ówn¹  do lipca 2005

-

roboty ziemne oraz monta¿owe zwi¹zane z u³o¿eniem
ok. 1200 mb. kanalizacji rednicy 250 mm wraz ze
studniami  do grudnia 2004

-

wykonanie kanalizacji sanitarnej d³ugoci ok. 2189 mb.
na pozosta³ych odcinkach zlokalizowanych w czêci
pó³nocnej Promnic - w roku 2005

-

wykonanie kanalizacji w czêci po³udniowej Promnic 
w roku 2006

1.16. i 95 Kanalizacja sanitarna Promnice

-

-

oko³o 1165 mb kanalizacji grawitacyjnej o rednicy
250 mm z rur PCV oraz 163 mb. ruroci¹gu t³ocznego
 finansowanie ze rodków gminnych
oko³o 1707 mb.ruroci¹gu t³ocznego rednicy 225
mm wraz z przepompowni¹ g³ówn¹ oraz kanalizacji
grawitacyjnej rednicy 400 mb. d³ugoci 642 mb
i rednicy 300 mm d³ugoci 574 mb.  finansowanie ze rodków spó³ki Aquanet

b) dzia³alnoci inwestycyjnej Gminy  celem jest wybudowanie w roku 2004 - 2008 ok. 4,7 km kanalizacji
grawitacyjnej rednicy 250 mm z rur PCV oraz
3 przepompowni cieków z ruroci¹gami t³ocznymi

zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹.
1.16.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2004-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.16.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 2.231.187,50 z³
1.16.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 900 rozdz. 90001
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1.17. i 101 Szko³y
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-

1.17.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 2008 termomodernizacji oraz remontów w szko³ach na
terenie Gminy Czerwonak.

opracowanie dokumentacji technicznych oraz przetargowych dla zadañ remontowych i termomodernizacyjnych

-

1.17.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:

termomodernizacjê oraz kompleksowy remont szko³y
podstawowej w Czerwonaku przy ul. Rolnej

-

termomodernizacjê oraz kompleksowy remont w gimnazjum w Czerwonaku

-

termomodernizacjê oraz kompleksowy remont szko³y
w Bolechowie
remonty w szko³ach w Kozieg³owach, Kicinie, Czerwonaku, Owiñskach

1.17.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2004-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.17.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 5.697.942,15 z³
1.17.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 7970 

Poz. 1908

dz. 801 rozdz. 80101, 80110
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.
1.18. i 93 Budowa orodka kultury w miejscowoci Kozieg³owy
1.18.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2005 2008 orodka kulturalno  rozrywkowego w miejscowoci
Kozieg³owy, w s¹siedztwie obiektu p³ywalni. Orodek
winien zapewniaæ wypoczynek i rozrywkê dla spo³ecznoci lokalnej zw³aszcza m³odzie¿y, powinien zapewniæ
dostêp do kultury, nauki i sztuki, nowoczesnych technik
komputerowych i informacji oraz byæ miejscem aktywizacji spo³ecznoci lokalnej i spotkañ integracyjnych.
1.18.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
og³oszenie konkursu na koncepcjê programow¹, wypracowanie wstêpnych za³o¿eñ wykonanie prac kon-

kursowych oraz wybór pracy najpe³niej realizuj¹cej
potrzeby spo³ecznoci gminnej okrelenie charakteru
funkcjonowania orodka (gminny, komercyjny) opracowanie dokumentacji wstêpnej inwestycji wraz ze
zbiorczym zestawieniem kosztów og³oszenie przetargu
na opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej i uzyskanie pozwolenia na budowê wykonanie
rozbiudowy p³ywalni w Kozieg³owach o basen do
nauki p³ywania wykonanie skateparku rozpoczêcie prac
zwi¹zanych z budow¹ orodka zgodnie z przyjêtym
przez Radê Gminy Czerwonak harmonogramem realizacji
1.18.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2005-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.18.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 2.265.000,00 z³.
1.18.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 921 rozdz. 92109
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.
1.19. i 121 Budowa sieci szerokopasmowego dostêpu do
internetu

nego oraz stworzenie mo¿liwoci korzystania z us³ug
internetowych dla mieszkañców Gminy.
1.19.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
opracowanie dokumentacji technicznej

1.19.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2005 2008 szerokopasmowej sieci regionalnej województwa
wielkopolskiego na terenie Gminy Czerwonak. poprzez
zbudowanie wiat³owodowej sieci szkieletowej ³¹cz¹cej
Poznañskie Centrum Komputerowo-Sieciowe z Instytutem
Ochrony Lasu Akademii Rolniczej zlokalizowanym w miejscowoci Zielonka.oraz sieci rozdzielczej do obiektów
u¿ytecznoci publicznej. Nadrzêdnym celem jest w³¹czenie g³ównych jednostek organizacyjnych samorz¹du lokal-

wykonanie g³ównej sieci wiat³owodowej
wykonanie sieci rozdzielczej do obiektów u¿ytecznoci
publicznej na terenie Gminy Czerwonak
1.19.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2005-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.19.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 450.000,00 z³.
1.19.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 720 rozdz. 72095
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.
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1.20. i 117 Budowa drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na dzia³ce oznaczonej geodezyjnie: obrêb Kicin, ark. 2
dzia³ka nr 329.

budowê nawierzchni drogi o nastêpuj¹cych parametrach:
droga klasy L o d³ugoci ok. 700 m, jezdnia o szer. 6,50
m, odwodnienie rowem przydro¿nym z w³¹czeniem do
istniej¹cego rowu.

1.20.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 
2008

1.20.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2004 - 2008
przez Wójta Gminy Czerwonak

budowy drogi dojazdowej do pól zlokalizowanej na
dzia³ce oznaczonej geodezyjnie: obrêb Kicin, ark. 2
dzia³ka nr 329.

1.20.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 1.070.000,00 z³.

1.20.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:

1.20.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 600 rozdz. 60016
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Jednostk¹ organizacyjn¹ realizuj¹c¹ program jest Urz¹d
Gminy Czerwonak.

-

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
300 z rur
kamionkowych KERAMO d³ugoci 243 m,

1.21. i 124 Budowa nawierzchni ul. Kocielnej w Czerwonaku

-

wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej
d³. 118 m,

-

usuniêcie kolizji z sieci¹ teletechniczn¹ i elektryczn¹,

1.21.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2005
- 2008 budowy nawierzchni ul. Kocielnej w Czerwonaku
 d³ugoæ odcinka ok. 290 m. szer. jezdni 5,0 m
1.21.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
-

budowê nawierzchni drogi i wjazdów na posesje
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,

-

budowê nawierzchni chodników z kostki betonowej
brukowej gr. 6 cm,

250 z rur PVC

zgodnie z dokumentacj¹ techniczn¹.
1.21.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2005-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak
1.21.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 1.000.000,00 z³.
1.21.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 600 rozdz. 60016
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1.22 Budowa targowiska w Kozieg³owach ul. Pi³sudskiego

-

sieæ wodno  kanalizacyjna i z przy³¹czami,

1.22.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2004 2008

-

likwidacja kolizji elektroenergetycznych (zatoka autobusowa),

-

os³ona mietnika  budowa,

-

wykonanie i monta¿ kontenerów (sanitarno  socjalny,
biurowy),

-

budowy targowiska w miejscowoci Kozieg³owy przy
ul. Pi³sudskiego.

1.22.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:
-

opracowanie dokumentacji technicznej

-

wykonanie nawierzchni ulicznych i ulicznych urz¹dzeñ
odwadniaj¹cych,

-

zasilanie w energiê elektryczn¹ i owietlenie terenu,

1.22.3. Program bêdzie realizowany w latach 2004-2008 przez
Wójta Gminy Czerwonak
1.22.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 800.000,00 z³.
1.22.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

dz. 900 rozdz. 90095
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1. 23. i.125 Budowa miêdzygminnego schroniska dla
bezdomnych zwierz¹t w Ska³owie gm. Kostrzyn

1.23.4. Nak³ady ca³kowite 393.160,38 z³ umniejszono o kwotê
62.500,00 z³.

1. 23.1 Celem programu jest zrealizowanie budowy nowego
miêdzygminnego schroniska dla zwierz¹t.

31.250,00z³ zosta³o wyp³acone na konto gminy Kostrzyn
w roku 2004

1. 23.2. Program bêdzie realizowany w latach 2006  2010
przez Burmistrza Gminy Kostrzyn.

31.250,00z³ jest przewidziane na wp³atê w 2005 roku.
Zatem nak³ady ca³kowite na lata 2006-2010 wynosz¹
330.660,38 z³

1.23.3. Procentowy udzia³ nak³adów finansowych przypadaj¹cych na gminê Czerwonak wynosi 393.160,38 z³

1.23.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2005 - 2010
planuje siê w wysokociach:

dz.900 rozdzia³ 90013
/
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1.24. i 126 Budowa nawierzchni ul. Krêtej w Bolechówku

- usuniêcie kolizji z sieci¹ teletechniczn¹ i elektryczn¹,

1.24.1. Celem programu jest zrealizowanie w latach 2006 2008 budowy nawierzchni ul. Krêtej w miejscowoci
Bolechówko  d³ugoæ odcinka ok. 850 m. szer. jezdni
o szer. od 5,5 m do 7 m.

- wykonanie dokumentacji technicznej projektowo - wykonawczej.
1.24.3.. Program bêdzie realizowany w latach 2006-2008
przez Wójta Gminy Czerwonak

1.24.2. Zakres programu obejmuje w szczególnoci nastêpuj¹ce zadania:

1.24.4. £¹czne nak³ady finansowe szacuje siê na 3.070.000,00 z³.
1.24.5. Nak³ady na realizacjê programu w latach 2006 - 2008
planuje siê w wysokoci:

-

budowê nawierzchni drogi i wjazdów na posesje
z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm,

-

budowê nawierzchni chodników z kostki betonowej
brukowej gr. 6 cm,

2007r.

1.500.000,00 z³

wykonanie sieci kanalizacji deszczowej,

2008

1.500.000,00 z³

-

2006 r.

70.000,00 z³

dz. 600 rozdz. 60016
/
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Objanienie
W zestawieniu nie ujêto inwestycji które zosta³y zakoñczone.

Dotyczy to zadañ numerowanych jako 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5,
1.6, 1.8, 1.11, 1.13, 1.14 . Zakres robót inwestycji numeru
1.7 wprowadzono do numeru 1.6.

Za³¹cznik nr 9
do uchwa³y nr 340/L/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW INSTYTUCJI KULTURY
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Za³¹cznik nr 10
do uchwa³y nr 340/L/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005r

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
- edukacja ekologiczna / obchody Dni Ziemi,konkursy,
festyny ekologiczne i inne / wspomaganie organizacji
pozarz¹dowych 29.000,00

Dzia³ 900 rozdzia³ 90011 - stan rodków na pocz¹tek roku
- 510.000,00
Przychody -

400.000,00

- selektywna zbiórka odpadów, w tym niebezpiecznych
wydzielonych z komunalnych 150.000,00

z tego:
§069 - wp³ywy z ró¿nych op³at -

400.000,00

Wydatki -

- utylizacja padliny -

719.000,00

- wspieranie dzia³añ przeciwdzia³aj¹cych zanieczyszczeniu
wód powierzchniowych zbiornik Owiñska/ zakup ryb oraz
wykaszanie wodorostów/ 42.000,00

z tego:
§4170  wynagrodzenia bezosobowe -

12.000,00

§4210  zakup materia³ów i wyposa¿enia -

34.500,00

§4270  zakup us³ug remontowych -

160.000,00

§4300  zakup us³ug pozosta³ych -

232.000,00

§4430  ró¿ne op³aty i sk³adki -

5.000,00

- dozbrojenie i remonty infrastruktury technicznej na terenie gminy 160.000,00
§611  wydatki inwestycyjne funduszy celowych kwota 280.000,00

500,00

w tym:

Zadania:

zadanie i 95 Kanalizacja Promnice -

- monitoring / woda, wysypisko, cieki raporty, oceny oddzia³ywania na rodowisko, ekspertyzy, opinie, raporty
dot.stanu rodowiska / 40.000,00

150,000,00

zadanie i 51 Osiedle Czerwonak  kanalizacja - 130,000,00
zadanie i 98 Osiedle Czerwonak  sieæ wodoci¹gowa - 0
Stan na koniec roku -

- porz¹dkowanie gminy / m.in. Sprz¹tanie wiata likwidacja dzikich wysypisk itp./ 13.000,00

191.000,00

Za³¹cznik nr 11
do uchwa³y
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005r

DOTACJE PRZEDMIOTOWE I PODMIOTOWE
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Za³¹cznik nr 12
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

DOCHODY Z TYTU£U WYDAWANIA ZEZWOLEÑ NA SPRZEDA¯ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
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Za³¹cznik nr 12A
do uchwa³y Nr 340/I/2005
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI NA REALIZACJÊ ZADAÑ OKRELONYCH W PROGRAMIE
PROFILAKTYKI I ROZWI¥ZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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Za³¹cznik nr 13
do uchwa³y
Rady Gminy Czerwonak
z dnia 29 grudnia 2005 r.

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
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1909
UCHWA£A Nr XXVI/156/2005 RADY GMINY W NIECHANOWIE
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu gminy na 2006 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.
z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art.
109, 110, 112, 114, 116, 118, 122, 124 ust. 1, 2, 3 i 4 oraz art.
128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148
z póniejszymi zmianami) Rada Gminy w Niechanowie uchwala
co nastêpuje:

§3. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w kwocie 20.000
§4. ród³em sfinansowania deficytu s¹ przychody wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§5. Ustala siê limit wydatków na realizacjê wieloletnich
programów inwestycyjnych na 2006 rok w kwocie - 797.857
(zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4 do niniejszej uchwa³y
§6. Ustala siê plan dochodów z tytu³u wydawania zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych w kwocie - 50.000
oraz plan wydatków na realizacjê zadañ okrelonych w programie profilaktyki i rozwi¹zywania problemów alkoholowych
w kwocie - 50.000 zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 i 2 do niniejszej
uchwa³y

§1. Ustala siê dochody bud¿etu gminy w wysokoci 9.463.863
w tym:
- dotacje celowe otrzymane z bud¿etu pañstwa na realizacjê
zadañ bie¿¹cych z zakresu administracji rz¹dowej oraz
innych zadañ zleconych gminie (zwi¹zkom gmin) ustawami
- 1.220.304

§7. Okrela siê plan przychodów i wydatków Gminnego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5 do niniejszej uchwa³y

zgodnie z za³¹cznikiem 1 i 1a do niniejszej uchwa³y

§8. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do dokonywania zmian
w planie wydatków, polegaj¹cych na przeniesieniu planowanych wydatków miêdzy rozdzia³ami i paragrafami w ramach
dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.

§2. Ustala siê wydatki bud¿etu gminy w wysokoci 11.191.731
w tym:
- wydatki na realizacjê zadañ zleconych z zakresu administracji rz¹dowej w kwocie 1.220.304

§9. Upowa¿nia siê Wójta Gminy do zaci¹gania i sp³aty
zobowi¹zañ gminy w wysokociach okrelonych w za³¹czniku
Nr 3 do niniejszej uchwa³y

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y

§10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

w wydatkach ustalonych w §2 wyodrêbnia siê:
wydatki maj¹tkowe w kwocie -

2.560.347

wydatki bie¿¹ce w kwocie -

8.631.384

w tym: na obs³ugê d³ugu publicznego -

§11. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2006 r. i podlega og³oszeniu.

23.470

na wynagrodzenia i pochodne -

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Niechanowo
() Zdzis³aw Sikora

4.985.990

Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXVI/156/2005
Rady Gminy w Niechanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

PLAN DOCHODÓW BUD¯ETU GMINY
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Za³¹cznik Nr 1a
do Uchwa³y Nr XXVI/156/2005
Rady Gminy Niechanowo
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

PROGNOZOWANE DOCHODY BUD¯ETU GMINY NA 2006 ROK WED£UG WA¯NIEJSZYCH RÓDE£ DOCHODÓW
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Za³¹cznik Nr 2
o Uchwa³y Nr XXVI/156/2005
Rady Gminy w Niechanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

PLAN WYDATKÓW BUD¯ETU GMINY
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Za³¹cznik Nr 3
do uchwa³y Nr XXVI/156/2005
Rady Gminy w Niechanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

RÓD£A SFINANSOWANIA DEFICYTU
Przychód 

1.886.818,00

903 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych
z bud¿etu Unii Europejskiej 
88.997,00

952 Przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym 
1.797.821,00
Rozchód 

158.950,00

992 Sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów 
158.950,00
Saldo -

1.727.868,00

Za³¹cznik Nr 4
Do Uchwa³y Nr XXVI/156/2005
Rady Gminy w Niechanowie
z dnia 29 grudnia 2005 r.
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH WIELOLETNICH PROGRAMÓW INWESTYCYJNYCH
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Za³¹cznik Nr 5
do Uchwa³y Nr XXVI/156/2005
Rady Gminy w Niechanowie
z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie uchwalenia bud¿etu
gminy na 2006 rok

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY RODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2006 ROK
Planowany stan rodków na 1.I.2006 -

0

Dz. 900 rozdz. 90011

Planowane wydatki

12.200

Dz. 900 Rozdz. 90011

Planowane przychody -

12.200

-

zakup drzew i krzewów do nasadzeñ §4210 -

4.400

-

z tytu³u op³at za gospodarcze korzystanie z rodowiska
(rodki z Urzêdu Marsza³kowskiego) §0690 - 12.000

-

rekultywacja terenu po wysypisku §4300 -

6.800

-

-

inne w³asne, odsetki bankowe §0830 -

organizacja konkursu dla m³odzie¿y szkolnej z okazji
Dnia Ziemi §4210 1.000

200

1910
UCHWALA Nr XLIV/320/2006 RADY MIEJSKIEJ W ROGONIE
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rogono
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001 r. Nr
142, póz, 1591 z pón. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach
(Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.), Rada Miejska
w Rogonie uchwala co nastêpuje:
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne
§1. Niniejszy regulamin okrela szczegó³owe zasady utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rogono.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1. ustawie - nale¿y przez to rozumieæ ustawê z dnia 13
wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku
w gminach (Dz.U. Nr 132, poz. 622 z pón. zm.),
2. nieczystociach ciek³ych - cieki o których mowa w art. 2
ust. 1 pkt 1) ustawy,
3. odpadach komunalnych - odpady komunalne w rozumieniu przepisów o odpadach,

4. stacjach zlewnych - instalacje i urz¹dzenia o których mowa
w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy,
5. w³acicielach nieruchomoci - tak¿e wspó³w³acicieli,
u¿ytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne
i osoby posiadaj¹ce nieruchomoæ w zarz¹dzie lub
u¿ytkowaniu, a tak¿e inne podmioty w³adaj¹ce nieruchomoci¹,
6. nieruchomoci - nale¿y przez to rozumieæ czêæ powierzchni
ziemi stanowi¹c¹ odrêbny przedmiot w³asnoci, jak równie¿ budynki trwale z gruntem zwi¹zane lub czêci takich
budynków (art. 46 §1 kodeksu cywilnego),
7. odpadach komunalnych wielkogabarytowych - nale¿y przez
to rozumieæ odpady komunalne, które nie mog¹ byæ
umieszczane, ze wzglêdu na swoje rozmiary lub masê,
w typowych pojemnikach,
8. odpadach biodegradowalnych - nale¿y przez to rozumieæ
odpady organiczne powstaj¹ce w gospodarstwie domowym, jednostkach organizacyjnych oraz w wyniku pielêgnacji i uprawiania prywatnych oraz publicznych terenów
zieleni,
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9. podmiotach uprawnionych - nale¿y przez to rozumieæ
podmioty, które legitymuj¹ siê wa¿nym zezwoleniem na
wiadczenie us³ug w zakresie odbierania odpadów komunalnych, opró¿niania zbiorników bezodp³ywowych i transportu nieczystoci ciek³ych, prowadzenia dzia³alnoci
ochronnej przed bezdomnymi zwierzêtami oraz prowadzeniu schronisk dla bezdomnych zwierz¹t, wydanym na
podstawie postanowieñ ustawy,
10. zwierzêtach domowych - nale¿y przez to rozumieæ
w szczególnoci: psy i koty oraz inne zwierzêta uznane za
nadaj¹ce siê do trzymania w mieszkaniach w celach
niehodowlanych,
11. zwierzêtach gospodarskich - nale¿y przez to rozumieæ
zwierzêta w rozumieniu przepisów o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierz¹t gospodarskich, utrzymywane w celach
hodowlanych i produkcyjnych,
12. psach rasy uznanej za agresywn¹ - psy nale¿¹ce do jednej
z ras wymienionych w przepisach wykonawczych do
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz¹t
(Dz.U. Nr 111, poz. 724 ze zm.),
13. chodnik bezporednio przylegaj¹cy do nieruchomoci nale¿y rozumieæ wydzielon¹ czêæ drogi publicznej s³u¿¹c¹
dla mchu pieszego po³o¿on¹ bezporednio przy granicy
nieruchomoci.
ROZDZIA£ II
Wymagania w zakresie utrzymania porz¹dku
i czystoci na terenie nieruchomoci
§3. 1. Obowi¹zek utrzymania czystoci na terenach nieruchomoci ci¹¿y na ich w³acicielach, przez:
1) wyznaczenie miejsc do gromadzenia odpadów oraz
wyposa¿enie nieruchomoci w zestaw pojemników do
gromadzenia odpadów komunalnych umo¿liwiaj¹cych ich
segregacjê i selektywne zbieranie,
2) zawarcie pisemnej umowy w zakresie odbioru odpadów
komunalnych oraz nieczystoci ciek³ych z podmiotem
posiadaj¹cym zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci
w takich zakresach,
3) utrzymywanie pojemników do gromadzenia odpadów
komunalnych w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym oraz porz¹dku w miejscu ich ustawienia,

Poz. 1910

3) gromadzenie na skraju chodnika od strony jezdni b³ota,
niegu i lodu uprz¹tniêtego z chodników po³o¿onych
wzd³u¿ nieruchomoci, z zachowaniem mo¿liwoci odp³ywu wody do kanalizacji w sposób nie zagra¿aj¹cy istniej¹cej zieleni,
*4) usuniêcie sopli lodowych i nawisów niegu z dachów
i gzymsów budynku niezw³ocznie po ich pojawieniu siê,
5) niezw³oczne usuwanie odpadów powsta³ych w wyniku
remontu i modernizacji lokali (np. gruzu itp.),
*6) utrzymywanie ogrodzeñ w nale¿ytym stanie technicznym,
*7) umieszczenie w nieruchomoci obowi¹zuj¹cego regulaminu porz¹dku domowego, a na targowiskach informacji
o warunkach prowadzenia handlu.
3. Zarz¹dcy dróg i ci¹gów pieszych zobowi¹zani s¹ dostarczyæ - uzale¿nion¹ od natê¿enia ruchu - odpowiedni¹
liczbê koszy ulicznych na drobne odpadki komunalne.
§4. 1. Mycie samochodów ciê¿arowych i osobowych winno siê odbywaæ w myjniach samochodowych jednak mo¿e siê
odbywaæ tak¿e na terenie nieruchomoci, gdy nie spowoduje
ono bezporedniego zagro¿enia dla rodowiska.
2. Zabrania siê mycia pojazdów na drogach publicznych,
parkingach, chodnikach, ³¹kach, w pobli¿u rzek i zbiorników
wód powierzchniowych oraz ujêæ i zbiorników wody pitnej.
3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi mog¹ odbywaæ siê na terenie nieruchomoci pod warunkiem, ¿e nie s¹ uci¹¿liwe dla s¹siednich
nieruchomoci, a powstaj¹ce odpady bêd¹ gromadzone
w sposób umo¿liwiaj¹cy ich usuniêcie zgodnie z przepisami.
§5. 1. Na terenie nieruchomoci zabrania siê spalania
tworzyw sztucznych, gumy, odzie¿y i innych odpadów komunalnych.
2. Dopuszcza siê w okresie od 15 padziernika do 15
kwietnia spalanie suchych pozosta³oci rolinnych poza instalacjami i urz¹dzeniami, je¿eli spalanie to nie narusza odrêbnych przepisów oraz nie powoduje uci¹¿liwoci dla s¹siadów.
ROZDZIA£ III
Rodzaje urz¹dzeñ przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomoci oraz na drogach publicznych

4) korzystanie przy usuwaniu odpadów komunalnych i opró¿nianiu zbiorników bezodp³ywowych z terenu nieruchomoci wy³¹cznie z us³ug podmiotu posiadaj¹cego zezwolenie
na prowadzenie dzia³alnoci w tym zakresie.

§6. 1. Nie segregowane odpady komunalne winny byæ
gromadzone w specjalnie przystosowanych do tego celu
przykrywanych pojemnikach lub kontenerach o pojemnoci
nie mniejszej ni¿ 110 l.

2. W³aciciele nieruchomoci oraz podmioty zobowi¹zane na podstawie ustawy zapewniaj¹ utrzymanie czystoci
i porz¹dku na czêciach nieruchomoci s³u¿¹cych do u¿ytku
publicznego, przez:

2. Dopuszcza siê stosowanie worków z tworzyw
sztucznych w przypadku okresowego zwiêkszenia iloci gromadzonych nie segregowanych odpadów komunalnych.

1) uprz¹tanie b³ota, niegu, lodu i innych zanieczyszczeñ
z powierzchni nieruchomoci (np. z chodników, podwórzy,
przejæ, bram, itp.),
*2) usuwanie chwastów z terenu nieruchomoci,

3. Odpady segregowane (szk³o, plastik, makulatura)
winny byæ gromadzone w pojemnikach o pojemnoci nie
mniejszej ni¿ 110 l., lub w workach z tworzyw sztucznych
o pojemnoci ok. 100 l.
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4. Zachowuje siê dotychczasow¹ kolorystykê pojemników i worków aktualnie u¿ytkowanych do selektywnego
zbierania odpadów:
1) makulatura - ¿ó³ty,

Poz. 1910

2. Tworzenie kompostowników nie mo¿e stanowiæ uci¹¿liwoci dla u¿ytkowników s¹siednich nieruchomoci.
§15. Zakazuje siê gromadzenia odpadów wokó³ miejsc
posadowienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów.

2) szk³o kolorowe - zielony,
3) szk³o bezbarwne - bia³y,
4) plastik - niebieski.
5. Dla nowo instalowanych pojemników i worków do
selektywnej zbiórki nale¿y stosowaæ kolorystkê zgodnie
z rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25
padziernika 2005 r. w sprawie szczegó³owego sposobu postêpowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. z dnia 31
padziernika 2005 r.)
1) makulatura - niebieski,
2) szk³o kolorowe - zielony,
3) szk³o bezbarwne - bia³y,
4) plastik - ¿ó³ty
6. Kosze uliczne winny byæ trwa³e (betonowe, metalowe,
z tworzyw sztucznych), o pojemnoci nie mniejszej ni¿ 30 l.
§7. Nieczystoci ciek³e winny byæ gromadzone w zbiornikach bezodp³ywowych odpowiadaj¹cych wymaganiom
wynikaj¹cym z przepisów odrêbnych, w szczególnoci ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.
z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z póniejszymi zmianami).
§8. Odpady medyczne lub weterynaryjne, powstaj¹ce
w zwi¹zku z prowadzon¹ na terenie danej nieruchomoci
dzia³alnoci¹ w zakresie us³ug medycznych lub weterynaryjnych, nie mog¹ byæ gromadzone w pojemnikach s³u¿¹cych do
gromadzenia odpadów komunalnych.
§9. W³aciciel nieruchomoci jest obowi¹zany utrzymywaæ pojemniki w dobrym stanie sanitarnym i technicznym.
§10. 1. Zabrania siê wrzucania do pojemników na odpady komunalne: niegu, lodu, gor¹cego popio³u i ¿u¿la, gruzu
budowlanego, substancji toksycznych, ¿r¹cych lub wybuchowych.
2. Gruz i odpady niebezpieczne, o których mowa w pkt
1, winny byæ wywo¿one na podstawie odrêbnych umów
z przedsiêbiorstwami wywozowymi
§11. Zabrania siê spalania odpadów w pojemnikach
i kontenerach.
§12. Ustawienie pojemników na odpady komunalne na
nieruchomociach winno byæ zgodne z przepisami dotycz¹cymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie oraz nie powinno powodowaæ
uci¹¿liwoci w korzystaniu z s¹siednich nieruchomoci.
§13. W³aciciel nieruchomoci winien zapewniæ przedsiêbiorstwu wywozowemu dostêp do pojemników w uzgodnionym dniu usuwania odpadów.
§14. 1. Wskazane jest gromadzenie odpadów rolinnych
w kompostownikach na terenie, nieruchomoci.

ROZDZIA£ IV
Czêstotliwoæ i sposoby pozbywania siê
odpadów komunalnych i nieczystoci ciek³ych
z terenu nieruchomoci oraz z terenów
przeznaczonych do u¿ytku publicznego
§16. 1. Odpady komunalne winny byæ odbierane
z czêstotliwoci¹ zapewniaj¹c¹ utrzymanie pojemników i otoczenia w nale¿ytej czystoci, nie dopuszczaj¹c do ich przepe³nienia, nie rzadziej ni¿ jeden raz na miesi¹c.
2. Odpady zbierane selektywnie w workach lub pojemnikach winny byæ odbierane nie rzadziej ni¿ raz w miesi¹cu
zgodnie z harmonogramem ich wywozu, uzgodnionym pomiêdzy w³acicielem nieruchomoci a jednostk¹ wywozow¹.
3. Odpady niebezpieczne, elektroniczne i elektryczne oraz
wielkogabarytowe i budowlane powinny byæ odbierane
sukcesywnie wed³ug harmonogramu, w uzgodnieniu z uprawnionym podmiotem.
4. W przypadku nieruchomoci, na których organizowane s¹ imprezy masowe, wprowadza siê obowi¹zek niezw³ocznego usuwania odpadów po zakoñczeniu imprezy,
oraz z terenów przyleg³ych, je¿eli wystêpuje taka potrzeba
(zanieczyszczenie spowodowane imprez¹).
5. Odpady gromadzone w koszach ulicznych winny byæ
odbierane nie rzadziej ni¿ dwa razy na tydzieñ.
6. Zabrania siê wrzucania odpadów komunalnych pochodz¹cych z gospodarstw domowych, sklepów, punktów
gastronomicznych i us³ugowych i innych nieruchomoci, na
których powstaj¹ odpady, do koszy ulicznych oraz do pojemników innych w³acicieli.
§17. 1. Wszyscy w³aciciele nieruchomoci maj¹ obowi¹zek pozbywania siê nieczystoci ciek³ych z terenu swojej
nieruchomoci zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym
regulaminie.
2. Dozwolone sposoby pozbywania siê nieczystoci ciek³ych z terenu nieruchomoci:
1) poprzez przy³¹czenie nieruchomoci do istniej¹cej sieci
kanalizacyjnej,
2) poprzez gromadzenie nieczystoci ciek³ych w szczelnych
zbiornikach bezodp³ywowych, okresowym ich opró¿nianiu i odwo¿eniu do punktów zlewnych znajduj¹cych siê
przy oczyszczalniach cieków. Taki sposób dozwolony jest
wy³¹cznie w miejscach, w których nie ma sieci kanalizacyjnej,
3) poprzez oczyszczanie nieczystoci ciek³ych w przydomowej oczyszczalni cieków bytowych.
3. W przypadku wybudowania nowej sieci kanalizacji
sanitarnej, tam gdzie jej dotychczas nie by³o, odprowadzaj¹-
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cej cieki do oczyszczalni lub podczyszczalni, w³aciciel nieruchomoci obowi¹zany jest zlikwidowaæ dop³yw ciek³ych
odpadów komunalnych do posiadanego zbiornika bezodp³ywowego i bez zbêdnej zw³oki przy³¹czyæ urz¹dzenia kanalizacji
wewnêtrznej do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, nie
póniej jednak ni¿ w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia przekazania
nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej do eksploatacji, a w przypadku uzasadnionych trudnoci technicznych do
6 miesiêcy.
4. Pod³¹czenie nieruchomoci do sieci kanalizacji sanitarnej nastêpuje na warunkach okrelonych przez zarz¹dzaj¹cego t¹ sieci¹.
5. Ka¿dy w³aciciel lub u¿ytkownik nieruchomoci wyposa¿onej w bezodp³ywowy zbiornik nieczystoci ciek³ych zobowi¹zany jest do jego systematycznego opró¿niania tak, aby
unikn¹æ przelewania siê nieczystoci na zewn¹trz zbiornika.
6. Nieczystoci ciek³e mog¹ byæ wywo¿one do punktów
zlewnych oczyszczalni wyznaczonych przez Gminê jedynie
przez uprawnione podmioty.
7. Zabrania siê:
*1) Odprowadzaæ ciek³e odpady komunalne do kanalizacji
deszczowej, melioracyjnej, rowów otwartych itp.,
2) Odprowadzaæ wody deszczowe i melioracyjne do kanalizacji sanitarnej,
*3) Wylewania ciek³ych odpadów komunalnych bezporednio
do ulicznych kratek ciekowych, rowów i na podwórza
szczególnie w pobli¿u ujêæ wodnych (np. studni).
8. W³aciciel nieruchomoci, który do oczyszczania pochodz¹cych z jego terenu ciek³ych odpadów komunalnych
zastosowa³ lokalne urz¹dzenia oczyszczaj¹ce o potwierdzonej
odpowiednimi atestami skutecznoci dzia³ania musi udokumentowaæ legalnoæ sposobu usuwania odpadów powstaj¹cych w procesie oczyszczania cieków.
§18. 1. W³aciciele nieruchomoci s¹ zobowi¹zani do
przechowywania za okres 2 lat dowodów p³acenia za us³ugi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opró¿niania
zbiorników bezodp³ywowych, w celu okazania wymienionych
dokumentów osobom posiadaj¹cym uprawnienia do przeprowadzania kontroli.
2. W przypadku nie podpisania przez w³acicieli nieruchomoci umów z uprawnionymi podmiotami na usuwanie
odpadów sta³ych i ciek³ych gmina przejmuje obowi¹zki ich
usuwania zgodnie z wydan¹ decyzja w tej sprawie, stosuj¹c
stawki okrelone w odrêbnej uchwale.
3. W przypadku stwierdzenia nie wywi¹zywania siê przez
w³acicieli nieruchomoci z pozosta³ych obowi¹zków, wynikaj¹cych z niniejszej uchwa³y, a w szczególnoci uporz¹dkowania terenów nieruchomoci i miejsc publicznych, Gmina mo¿e
przej¹æ te obowi¹zki w trybie wykonania zastêpczego, pobieraj¹c op³atê w wysokoci dwukrotnego kosztu tej us³ugi.
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ROZDZIA£ V
Maksymalny poziom odpadów komunalnych
ulegaj¹cych biodegradacji dopuszczonych do
sk³adowania na sk³adowiskach odpadów.
§19. Ustala siê, ¿e system gospodarowania odpadami
komunalnymi zapewni minimalizacjê ich masy a w szczególnoci zmniejszenie do 31 grudnia 2010 roku iloci odpadów
biodegradowalnych trafiaj¹cych na sk³adowisko do unieszkodliwiania o 25%.
ROZDZIA£ VI
Wymagania wynikaj¹ce z planu gospodarki odpadami
§20. 1. Gmina Rogono realizuje gminny program
gospodarki odpadami. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi program zak³ada:
1) minimalizacje iloci powstaj¹cych odpadów,
2) objêcie wszystkich mieszkañców gminy zorganizowanym
systemem odbioru odpadów komunalnych,
3) zapewnienie warunków do funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych., a¿eby by³o mo¿liwe:
a) ograniczenie sk³adowania odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji,
b) wydzielenia odpadów niebezpiecznych z odpadów
komunalnych,
c) osi¹gniecie poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
2. W celu realizacji wymagañ programu gospodarki odpadami wprowadza siê nastêpuj¹ce obowi¹zki dla:
1) w³acicieli nieruchomoci:
a) podpisania umów na odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomoci z uprawnionymi podmiotami,
b) prowadzenia selektywnego zbierania odpadów
opakowaniowych, odpadów sprzêtu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych w tym:
wietlówek, baterii, akumulatorów, przeterminowanych
leków, opakowania po rodkach ochrony rolin itp.
odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów
i budowy,
c) prowadzenia w zabudowie jednorodzinnej kompostowania odpadów biodegradowalnych.
2) podmiotów uprawnionych:
a) selektywnego zbierania wszystkich rodzajów odpadów
komunalnych,
b) odbierania selektywnie zebranych odpadów opakowaniowych, elektrycznych i elektronicznych, z budowy
i remontów w trakcie zbiórek okresowych na zasadach
ujêtych w umowach miêdzy w³acicielami nieruchomoci,
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c) prowadzenia przez uprawnione podmioty selektywnego zbierania odpadów komunalnych umo¿liwiaj¹cego
wydzielenie odpadów biodegradowalnych.
3) gminy:
a) utworzenie przy sk³adowisku odpadów komunalnych
Lokalnego Punktu Gromadzenia Odpadów niebezpiecznych,
b) wspomaganie systemu selektywnego zbierania odpadów do pojemników wielkoprzestrzennych,
c) tworzenie systemu selektywnego zbierania odpadów
niebezpiecznych, w tym baterii, odpadów medycznych
i innych do ustawionych na terenie miasta i gminy
pojemników lub w trakcie zbiórek okresowych.
3. Powy¿sze obowi¹zki ujêto szczegó³owo w innych rozdzia³ach niniejszego regulaminu.
ROZDZIA£ VII
Obowi¹zki osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe,
maj¹ce na celu ochronê przed zagro¿eniem lub
uci¹¿liwoci¹ dla ³udzi oraz przed zanieczyszczeniem
terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku
§21. 1. Obowi¹zkiem osób utrzymuj¹cych zwierzêta domowe jest:
1) takie ich utrzymywanie, które zapewnia im ochronê przed
wszelkimi zagro¿eniami, uci¹¿liwociami dla ludzi oraz
zapobiega zanieczyszczeniu przez nie terenów przeznaczonych do wspólnego u¿ytku,
2) zapewnienie warunków bytowania zwierz¹t domowych,
aby nie powodowa³y one uci¹¿liwoci i zagro¿enia dla
otoczenia szczególnie w zakresie ha³asu, zanieczyszczenia
otoczenia, wydzielania przykrych zapachów, chorób od
zwierzêcych, itp.,
3) dbanie o stan zdrowotny zwierz¹t poprzez zapewnienie im
niezbêdnej opieki weterynaryjnej i zabezpieczenie przed
rozprzestrzenianiem siê zakanych chorób zwierzêcych,
4) je¿eli pies lub inne zwierzê domowe zanieczyci teren
przeznaczony do wspólnego u¿ytku (chodnik, trawnik,
ulicê, p³ac zabaw, itp.) obowi¹zkiem w³aciciela zwierzêcia
jest odwrotne uprz¹tniêcie tego zanieczyszczenia. Uprz¹tniêcie odchodów pozwierzêcych polegaæ ma na zebraniu
ich w przeznaczone do tego celu pakiety sanitarne, dostêpne w punktach sprzeda¿y. Zebrane odchody nale¿y wrzucaæ do pojemników na odpady komunalne lub do koszy
ulicznych,
5) pe³ne respektowanie innych przepisów szczegó³owych
okrelaj¹cych zasady postêpowania z psami, kotami
i innymi zwierzêtami domowymi, w tym uregulowañ
zawartych w regulaminach porz¹dkowych np. komunikacji miejskiej, parków, obiektów publicznych itp.
2. Poza obowi¹zkami okrelonymi w pkt 1 w³aciciele
psów zobowi¹zani s¹ do:

Poz. 1910

1) wyposa¿enia nieruchomoci, w których przebywaj¹ psy
w widoczn¹ estetyczn¹ tabliczkê informacyjn¹ z napisem
np. UWAGA PIES,
2) sprawowania sta³ego i skutecznego dozoru nad psami.
Zwolnienie od tego obowi¹zku mo¿e nast¹piæ tylko wówczas, gdy zwierzêta te s¹ na uwiêzi lub znajduj¹ siê na
terenie nale¿ycie ogrodzonym, uniemo¿liwiaj¹cym jego
opuszczenie,
3) stworzenia im takich warunków bytowania, aby nie
zagra¿a³y one osobom trzecim a szczególnoci dotyczy
to w³acicieli psów ras agresywnych i uznanych za
agresywne. W miejscach publicznych w³aciciele psów
zobowi¹zani s¹ prowadziæ je na smyczy, a w przypadku
psa agresywnego dodatkowo wyposa¿yæ go w na³o¿ony
kaganiec,
*4) op³acenia podatku od posiadania psów do dnia 31 maja
ka¿dego roku, z wy³¹czeniem psów pobranych ze schroniska,
*5) systematycznego szczepienia przeciwko wcieklinie
zgodnie z obowi¹zuj¹cymi w tym zakresie przepisami
i okazywanie na ¿¹danie w³adz sanitarnych, weterynaryjnych, policyjnych i administracyjnych zawiadczenia
o przeprowadzonym szczepieniu,
*6) uzyskania zezwolenia na posiadanie psa rasy uznanej za
agresywn¹ zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
roku o ochronie zwierz¹t (Dz.U. Nr 111, poz. 724 z póniejszymi zmianami) i rozporz¹dzeniem Ministra Spraw
Wewnêtrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r.
w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne
(Dz.U. z 2003 r. Nr 77, poz. 687). Zezwolenie wymagane
jest przy posiadaniu psów rasy:
a) Amerykañski pit bull terrier,
b) Perro de Presa Maclorquin,
c) Buldog amerykañski,
d) Dog argentyñski,
e) Perro de Presa Canario,
f) Tosa inu,
g) Rottweiler,
h) Akbash dog,
i)

Anatolian Karabash,

j)

Moskiewski stró¿uj¹cy,

k) Owczarek kaukaski,
l)

chartów i ich mieszañców,

7) Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie
psów wymienionych w podpunktach od a) do k) wydaje
Burmistrz Rogona, natomiast zezwolenie na posiadanie
i hodowanie lub utrzymywanie psów wymienionych
w podpunkcie 1) wydaje starosta.
§22. 1. Rejestracjê psów na terenie gminy prowadzi
- Urz¹d Miejski,
2. Zabrania siê:
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1) wypuszczania psów poza teren nieruchomoci lub mieszkania bez dozoru,

ku gdy odleg³oæ jest mniejsza granice dzia³ek winien oddzielaæ mur lub inna szczelna zas³ona wysokoci minimum 3,0 m.

2) wprowadzania i wypuszczania psów w szczególnoci na
miejsca zabaw dla dzieci (place zabaw, piaskownice, boiska) oraz pla¿e i k¹pieliska,

5. Zasady utrzymywania zwierz¹t gospodarskich na terenach rodzinnych ogródków dzia³kowych okrela stosowny
regulamin.

3) wprowadzania psów do obiektów u¿ytecznoci publicznej
oraz sklepów, szkó³, lokali gastronomicznych itp.

6. Zwierzêta pad³e, których koniecznoæ utylizacji okrelaj¹ przepisy odrêbne, winny byæ niezw³ocznie przekazane
do zak³adu utylizacyjnego.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 2 i 3 nie dotycz¹ psów
przewodników.
4. Organizator imprez publicznych z udzia³em psów
i innych zwierz¹t domowych (jak np. wystawy psów, pokazy
tresury) mo¿e po uzgodnieniu z Gmin¹ odst¹piæ w regulaminie imprezy od zasad zawartych w przepisach gminnych.
5. Psy bezdomne podlegaj¹ wy³apywaniu i umieszczone
zostaj¹ w schronisku.
ROZDZIA£ VIII
Wymagania utrzymania zwierz¹t gospodarskich na
terenach wy³¹czonych i produkcji rolniczej, w tym
tak¿e zakazu ich utrzymywania na okrelonych
obszarach lub w poszczególnych nieruchomociach
§23. 1. Na terenach miejskich i wy³¹czonych z produkcji
rolnej dopuszcza siê utrzymywanie zwierz¹t gospodarskich
pod nastêpuj¹cymi warunkami:
1) po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i w³acicieli nieruchomoci s¹siednich,
2) posiadania budynków s³u¿¹cych do hodowli zwierz¹t
i urz¹dzeñ (miejsc) do gromadzenia ich odchodów (szczelne p³yty gnojowe i zbiorniki na gnojówkê i odcieki) wykonanych i zlokalizowanych zgodnie z prawem budowlanym, szczególnie w zakresie zachowania prawid³owej
odleg³oci od s¹siednich nieruchomoci,
3) hodowla nie bêdzie powodowa³a zanieczyszczenia terenu
przyleg³ego, powietrza wyziewami oraz uci¹¿liwoci dla
osób trzecich, w tym szczególnie dla mieszkañców s¹siednich nieruchomoci oraz nie mo¿e powodowaæ zagro¿enia
dla otaczaj¹cego rodowiska,
2. Wszelkie ptactwo domowe, zwierzêta gospodarskie
utrzymywane na nieruchomoci musi zostaæ zabezpieczone
przed opuszczeniem tej nieruchomoci za wyj¹tkiem go³êbi,
3. W³aciciel zwierzêcia, które zanieczyci³o, teren ogólnodostêpny, posesjê s¹siada, ulicê b¹d chodnik zobowi¹zany jest do niezw³ocznego uprz¹tniêcia tego zanieczyszczenia.
4. Ule z pszczo³ami ustawione powinny byæ w odleg³oci
co najmniej 10,0 m od granicy nieruchomoci w taki sposób,
aby wylatuj¹ce i przylatuj¹ce pszczo³y nie zak³óci³y korzystania z nieruchomoci bezporednio s¹siaduj¹cych. W przypad-

ROZDZIA£ IX
Wyznaczanie terenów podlegaj¹cych obowi¹zkowej
deratyzacji i terminów jej przeprowadzania
§24. W przypadku wyst¹pienia populacji gryzoni stwarzaj¹cych zagro¿enie epidemiologiczne Rada Miejska w Rogonie podejmie uchwa³ê w której okreli obszar i termin przeprowadzenia obowi¹zkowej deratyzacji.
ROZDZIA£ X
Postanowienia koñcowe
§25. 1. Kontrolê wykonywania i przestrzegania postanowieñ niniejszego Regulaminu sprawuje Burmistrz Rogona za
porednictwem funkcjonariuszy Stra¿y Miejskiej.
§26. W³aciciele nieruchomoci nie spe³niaj¹cy postanowieñ niniejszego regulaminu w dniu jego wejcia w ¿ycie, s¹
zobowi¹zani dostosowaæ siê do niego w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 30 czerwca 2006 r.
§27. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Rogona.
§28. Traci moc uchwa³a Rady Miejskiej Rogona Nr XXVI/
201/2000 z dnia 26 padziernika 2000 r. w sprawie ustalenia
szczegó³owych zasad utrzymania czystoci i porz¹dku na
terenie Gminy Rogono.
§29. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.
Przewodnicz¹cy
Rady miejskiej
() mgr Roman Szuberski
* Rozstrzygniêcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego Nr
Pn.11.0911-241/06 z dnia 25 kwietnia 2006 r. orzekaj¹ce
niewa¿noæ §3 ust. 2 pkt 2, 4, 6, 7, §17 ust. 7 pkt 1, 3, §21
ust. 2 pkt 4, 5, 6 uchwa³y Nr XLIV/320/2006 Rady Miejskiej
w Rogonie z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie: regulaminu
utrzymania czystoci i porz¹dku na terenie Gminy Rogono - ze wzglêdu na istotnie naruszenie prawa.
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UCHWA£A Nr XLVII/276/06 RADY POWIATU OBORNICKIEGO
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie: regulaminu okrelaj¹cego wysokoæ stawek oraz szczegó³owe zasady przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania
wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ
i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy nauczycieli w szko³ach
i placówkach prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowi¹zuj¹cego od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
Na podstawie art. 12, pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592 z pón. zm.) w zwi¹zku z art. 30 ust. 6, art.
49 ust. 2 oraz art. 91d, pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982
r.  Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 118,
poz. 1112 z pón. zm.) uchwala siê:
REGULAMIN
okrelaj¹cy wysokoæ stawek oraz szczegó³owe
zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia
zasadniczego, szczegó³owe warunki obliczania
i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doranych zastêpstw oraz wysokoæ i warunki
wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze
stosunku pracy nauczycieli w szko³ach i placówkach
prowadzonych przez Powiat Obornicki, obowi¹zuj¹cy
od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1. 1. Regulamin okrela:
1) wysokoæ stawek oraz szczegó³owe warunki przyznawania
nastêpuj¹cych dodatków:
a) za wys³ugê lat,
b) motywacyjnego,
c) funkcyjnego,

2) rozporz¹dzeniu  rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia
2005 r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego
oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy
(Dz.U. Nr 22, poz. 181),
3) szkole  rozumie siê przez to szko³ê lub placówkê, dla
których Powiat Obornicki jest organem prowadz¹cym lub
wykonuje zadania organu prowadz¹cego,
4) nauczycielach  rozumie siê przez to nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w szkole, o której mowa w pkt. 2,
5) klasie  rozumie siê przez to klasê, oddzia³ lub grupê
w szkole, o której mowa w pkt 2,
6) uczniu  rozumie siê przez to ucznia, s³uchacza lub wychowanka w szkole, o której mowa w pkt. 2,
7) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin  rozumie
siê przez to tygodniowy obowi¹zkowy wymiar godzin,
o którym mowa w art. 42 ust. 3, art. 42 ust. 4a oraz
ustalony na podstawie art. 42 ust. 6, art. 42 ust. 7 pkt 3
ustawy Karta Nauczyciela,
8) kwocie bazowej  rozumie siê przez to kwotê bazow¹,
o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.
DODATEK MOTYWACYJNY

d) za warunki pracy,
2) szczegó³owe warunki obliczania i wyp³acania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych
zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach i placówkach prowadzonych przez Powiat
Obornicki, w tym nagród dla nauczycieli za ich osi¹gniêcia
w pracy dydaktyczno  wychowawczej i opiekuñczej.
4) Przepisy regulaminu maj¹ zastosowanie do wymienionych w ust. 1 sk³adników wynagrodzenia nauczycieli
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r.
§2. Ilekroæ w regulaminie jest mowa o:
1) Karcie Nauczyciela  rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (tekst jednolity:
Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z pón. zm.),

§3. W zale¿noci od jakoci pracy, w tym spe³niania
ogólnych oraz szczegó³owych warunków, o których mowa
w rozporz¹dzeniu oraz w §4 niniejszego regulaminu, nauczycielowi  tak¿e temu, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y  mo¿e byæ przyznany dodatek
motywacyjny.
§4. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie udokumentowanych osi¹gniêæ dydaktycznych
uczniów, a w szczególnoci:
a) osi¹gniêæ edukacyjnych ocenianych z uwzglêdnieniem
mo¿liwoci uczniów oraz warunków pracy nauczyciela,
potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji,
efektami egzaminów i sprawdzianów,
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b) osi¹gniêæ w konkursach, turniejach i olimpiadach oraz
innych obszarach dzia³añ zwi¹zanych z realizowanym
procesem dydaktycznym,
2) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ wychowawczo  opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów poprzez kszta³towanie postaw odpowiedzialnoci za w³asn¹ edukacjê, planowania w³asnej
przysz³oci, pracy nad sob¹ oraz w³aciwych postaw
moralnych i spo³ecznych,
b) skuteczne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych
uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami, czynne i sta³e
przeciwdzia³anie agresji, patologiom i uzale¿nieniom,
c) aktywne i efektywne dzia³ania na rzecz uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki, z uwzglêdnieniem ich
potrzeb we wspó³pracy z rodzicami, w³aciwymi instytucjami i osobami wiadcz¹cymi pomoc socjaln¹,
3) jakoæ wiadczonej pracy, a w szczególnoci:
a) rzetelne i terminowe wype³nianie przydzielonych obowi¹zków i poleceñ s³u¿bowych,
b) sta³e doskonalenie warsztatu pracy i podnoszenie
kwalifikacji skutkuj¹ce adaptacj¹ oraz praktycznym
stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania, wspó³praca z organem sprawuj¹cym nadzór pedagogiczny oraz instytucjami wspomagaj¹cymi,
c) przestrzeganie dyscypliny pracy,
4) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zadañ okrelonych
w art. 42 ust. 2 pkt. 2 i 3 Karty Nauczyciela, a w szczególnoci:
a) inicjowanie oraz organizowanie imprez i uroczystoci
szkolnych,
b) opieka i koordynowanie prac samorz¹du uczniowskiego lub innych organizacji uczniowskich dzia³aj¹cych
w szkole,
c) inicjowanie i sta³e prowadzenie nadobowi¹zkowych
zajêæ pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, uwzglêdniaj¹cych potrzeby uczniów, w tym uczniów maj¹cych
trudnoci w nauce,

Poz. 1912

2) prowadzenie konsultacji indywidualnych i zespo³owych
przy warsztacie pracy,
3) organizowanie konferencji przedmiotowo-metodycznych,
4) wspó³dzia³anie z organami i instytucjami owiatowymi,
5) opracowywanie i upowszechnianie materia³ów metodycznych,
6) upowszechnianie innowacji metodycznych i pedagogicznych,
7) wspomaganie nauczycieli w zdobywaniu kolejnych stopni
awansu zawodowego,
8) podejmowanie dzia³añ na rzecz w³asnego rozwoju,
9) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji realizowanych
zadañ.
3. Dla nauczyciela, którego powierzono stanowisko dyrektora szko³y oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1 podstaw¹ ustalenia dodatku motywacyjnego jest równie¿ ocena
stopnia realizacji zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, a w szczególnoci:
1) realizacja polityki owiatowej organu sprawuj¹cego
nadzór pedagogiczny oraz organu prowadz¹cego szko³ê,
w tym:
a) skuteczne stosowanie w praktyce podstawowych
aktów prawa owiatowego (ustaw, rozporz¹dzeñ i zarz¹dzeñ resortowych),
b) aktywnoæ w tworzeniu wewnêtrznych aktów reguluj¹cych zasady funkcjonowania szko³y,
c) dzia³alnoæ zwi¹zana z diagnozowaniem spo³ecznych
potrzeb tworzenia i rozwijania odpowiednich profili
kszta³cenia,
d) prowadzenie polityki informacyjnej dla spo³ecznoci
lokalnej oraz instytucji wspó³dzia³aj¹cych ze szko³¹,
2) racjonalne gospodarowanie rodkami finansowymi szko³y, w tym:
a) przestrzeganie dyscypliny bud¿etowej,
b) podejmowanie dzia³añ zmierzaj¹cych do wzbogacania
maj¹tku szko³y,

d) skuteczne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego,

c) pozyskiwanie rodków pozabud¿etowych oraz umiejêtnoæ w³aciwego ich wykorzystania na cele szkolne,

e) aktywny udzia³ w pracach szkolnych komisji przedmiotowych i innych sta³ych lub doranych komisji
szkolnych,

d) podejmowanie dzia³añ zapewniaj¹cych utrzymanie
powierzonego mienia w stanie gwarantuj¹cym optymalne warunki do realizacji zadañ dydaktycznych oraz
opiekuñczo - wychowawczych,

f) prowadzenie lekcji kole¿eñskich lub innych form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia
zawodowego nauczycieli.
2. Dla nauczyciela doradcy metodycznego oprócz kryteriów, o których mowa w ust. 1, podstaw¹ ustalenia dodatku
motywacyjnego jest równie¿ ocena stopnia realizacji zadañ
takich jak:
1) diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia
i dokszta³cania zawodowego nauczycieli w zakresie i na
terenie objêtym doradztwem,

3) sprawnoæ organizacyjna w realizacji zadañ szko³y, w tym:
a) dyscyplina pracy, podzia³ zadañ, terminowoæ realizacji zadañ i zarz¹dzeñ,
b) podejmowanie dzia³añ motywuj¹cych nauczycieli do
doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
c) w³aciwa polityka kadrowa,
d) organizowanie konferencji szkoleniowych, wspó³praca
z placówkami doskonalenia zawodowego,
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e) podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu promowanie
szko³y,
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2. Nauczycielowi uzupe³niaj¹cemu etat w innej szkole
dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szko³y macierzystej
w uzgodnieniu z dyrektorem szko³y, w której nauczyciel
uzupe³nia etat.

4) wysokie efekty pracy dydaktycznej i wychowawczej szko³y, w tym:

3. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony,
nie krótszy ni¿ dwa miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 6 miesiêcy.

a) osi¹gniêcia uczniów szko³y: naukowe, sportowe, artystyczne w skali lokalnej oraz regionu, województwa,
kraju,

§7. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje siê
w wysokoci nie ni¿szej ni¿ 3% i nie wy¿szej ni¿ 20% kwoty
bazowej.

b) poszerzona oferta szko³y poprzez: wprowadzanie
programów autorskich, innowacji i eksperymentów
pedagogicznych oraz innych rozwi¹zañ metodycznych,

2. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y przyznaje
siê w wysokoci nie ni¿szej ni¿ 10 % i nie wy¿szej ni¿ 25%
kwoty bazowej.

c) dba³oæ o klimat wychowawczy szko³y poprzez rozwi¹zywanie konkretnych problemów wychowawczych, podejmowanie dzia³añ profilaktycznych zapobiegaj¹cych
zagro¿eniom spo³ecznym,

§8. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

d) stwarzanie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi samorz¹dnoci uczniów,

DODATEK FUNKCYJNY

e) wspó³praca szko³y ze rodowiskiem lokalnym poprzez
udzia³ w imprezach, konkursach i przegl¹dach organizowanych wspólnie z instytucjami spo³eczno  kulturalnymi,

§9. Do uzyskania dodatku funkcyjnego uprawnieni s¹
nauczyciele, którym powierzono:
1) stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szko³y albo inne
stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szko³y,

f) konstruktywna wspó³praca z rad¹ rodziców i samorz¹dem szkolnym,

2) sprawowanie funkcji:

§5. 1. rodki finansowe, z przeznaczeniem na dodatki
motywacyjne dla nauczycieli, ustala siê w taki sposób, aby
miesiêcznie na jeden etat nauczyciela przypada³y rodki
w wysokoci 3% kwoty bazowej, z zastrze¿eniem ust. 2.

a) wychowawcy klasy,
b) doradcy metodycznego,
c) opiekuna sta¿u.

2. rodki finansowe, o których mowa w ust. 1 powiêksza
siê o rodki wynikaj¹ce z przyznanego dodatku motywacyjny
dla nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora
szko³y.

§10. Wysokoæ dodatku funkcyjnego dla dyrektora szko³y
oraz dla nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie funkcji doradcy metodycznego ustala Zarz¹d Powiatu Obornickiego, a dla nauczyciela zajmuj¹cego stanowisko wicedyrektora
lub inne stanowisko kierownicze oraz dla nauczyciela któremu
powierzono wychowawstwo klasy lub sprawowanie funkcji
opiekuna sta¿u  dyrektor szko³y, zgodnie z nastêpuj¹c¹
tabel¹:

§6. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szko³y, a dla dyrektora szko³y  Zarz¹d Powiatu
Obornickiego.
Tabela dodatków funkcyjnych
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§11. 1. Przy ustalaniu wysokoci dodatku funkcyjnego
odpowiednio dyrektor lub Zarz¹d Powiatu Obornickiego
uwzglêdniaj¹ w szczególnoci zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz
sprawowan¹ funkcjê lub powierzone stanowisko.

3. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze
lub sprawowanie funkcji na czas okrelony, traci prawo do tego
dodatku z koñcem miesi¹ca, w którym up³yn¹³ okres powierzenia stanowiska kierowniczego lub sprawowania funkcji.

2. Prawo do dodatku funkcyjnego przys³uguje od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po tym miesi¹cu,
w którym nast¹pi³o objêcie stanowiska lub sprawowania
funkcji, a je¿eli mia³o to miejsce pierwszego dnia miesi¹ca 
od tego dnia.

4. Dodatek funkcyjny nie przys³uguje w okresach
nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresach, za
które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od
pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu,
w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska kierowniczego, lub sprawowania funkcji z innych powodów, a je¿eli
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zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca  od tego dnia.
5. Dodatek funkcyjny w wysokoci ustalonej dla dyrektora szko³y i na zasadach, o których mowa w ust. 2  4,
przys³uguje równie¿ wicedyrektorowi szko³y w okresie nieobecnoci dyrektora szko³y, spowodowanej przyczyn¹ inn¹
ni¿ urlop wypoczynkowy, po up³ywie 2 miesiêcy tej nieobecnoci.
§12. W przypadku, gdy nauczycielowi sprawuj¹cemu funkcjê opiekuna sta¿u powierzono opiekê nad nauczycielami
odbywaj¹cych sta¿, w iloci wiêkszej ni¿ jeden nauczyciel,
dodatek funkcyjny z tego tytu³u przyznaje siê w wysokoci
stanowi¹cej wielokrotnoæ stawki okrelonej w §10 (Tabela
dodatków funkcyjnych  1.p. 5), odpowiadaj¹c¹ liczbie nauczycieli powierzonych opiece tego nauczyciela.
§13. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY
§14. Nauczycielowi wykonuj¹cemu pracê w warunkach
trudnych lub uci¹¿liwych, o których mowa odpowiednio w §8
i w §9 rozporz¹dzenia, przys³uguje z tego tytu³u dodatek za
warunki pracy.
§15. 1. Dodatek za warunki pracy przys³uguje nauczycielowi w wysokoci odpowiedniej do rodzaju zajêæ prowadzonych w tych warunkach, w wysokoci:
1) 5% wynagrodzenia zasadniczego dla nauczyciela praktycznej nauki zawodu szko³y rolniczej za prowadzenie zajêæ
praktycznych w terenie z zakresu produkcji rolinnej,
zwierzêcej i mechanizacji rolnictwa,
2) 15% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajêæ
rewalidacyjno  wychowawczych z dzieæmi i m³odzie¿¹
upoledzonymi umys³owo w stopniu g³êbokim,
3) 15% wynagrodzenia zasadniczego za prowadzenie zajêæ
dydaktycznych i wychowawczych w szko³ach specjalnych
oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do kszta³cenia specjalnego,
4) 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ efektywnie przepracowan¹ godzinê zajêæ dydaktycznych w klasach ³¹czonych
w szko³ach podstawowych, jednak nie wiêcej ni¿ za 6
godzin tygodniowo,
5) 7,5% wynagrodzenia zasadniczego za ka¿d¹ efektywnie
przepracowan¹ godzinê zajêæ grupowych i indywidualnych, wynikaj¹cych z realizacji zadañ diagnostycznych,
terapeutycznych, doradczych i profilaktycznych z m³odzie¿¹ i dzieæmi niepe³nosprawnymi, upoledzonymi
umys³owo w stopniu g³êbokim, z zaburzeniami zachowania, zagro¿onymi niedostosowaniem spo³ecznym lub uzale¿nieniem oraz z ich rodzicami i opiekunami w poradni
psychologiczno  pedagogicznej.
2. Dodatek za warunki pracy, o którym mowa w ust. 1,
przys³uguje w okresie faktycznego wykonywania pracy z nim
zwi¹zanej, oraz w okresie niewykonywania pracy, za który
przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za okres urlopu wypoczynkowego.
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§16. Dodatek za warunki pracy, zwiêksza siê o 10% wynagrodzenia zasadniczego, w przypadku gdy nauczyciel prowadzi³ zajêcia wymienione w §15 ust. 1 pkt 2  4 z dzieæmi
i m³odzie¿¹ w warunkach uci¹¿liwych, okrelonych w §9
rozporz¹dzenia i w danym miesi¹cu przepracowa³ w tych
warunkach co najmniej 40 godzin.
§17. Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
DODATEK ZA WYS£UGÊ LAT
§18. 1. Wysokoæ oraz warunki nabywania przez nauczyciela prawa do dodatku za wys³ugê lat okrelaj¹ przepisy art.
33 ust. 1 Karty Nauczyciela oraz §7 rozporz¹dzenia.
2. Dodatek za wys³ugê lat przys³uguje nauczycielowi
za dni, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie oraz
za okres urlopu dla poratowania zdrowia. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci w pracy z powodu
niezdolnoci do pracy wskutek choroby lub koniecznoci
sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym cz³onkiem
rodziny, za które nauczyciel otrzymuje z tego tytu³u zasi³ek
z ubezpieczenia spo³ecznego.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE
I GODZINY DORANYCH ZESTÊPSTW
§19. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ i jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê,
z zastrze¿eniem ust. 2, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za
warunki pracy, je¿eli praca w godzinach ponadwymiarowych
oraz doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych, o których mowa w §15 i 16) przez
miesiêczna liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego
wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych lub doranego zastêpstwa.
2. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinê doranego zastêpstwa oblicza siê dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli
praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doranego zastêpstwa odbywa siê w warunkach trudnych lub uci¹¿liwych,
o których mowa w §15 i 16) przez miesiêczna liczbê godzin
realizowanego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ.
3. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru
zajêæ nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala siê
mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy lub realizowany wymiar
zajêæ przez 4,16, z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten
sposób, ¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej
0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
§20. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za te
dni, w których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewdzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni
usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
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2. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia, za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje siê
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 ustawy - Karty
Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy
dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy nauczyciela
lub dzieñ ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
3. Wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê
z do³u.
WYNAGRODZENIE ZA ZAJÊCIA DODATKOWE
§21. 1. Nauczycielowi, który sprawowa³ opiekê nad
uczniami wyje¿d¿aj¹cymi do innych miejscowoci w ramach
organizowanych przez szko³ê wycieczek, rajdów turystycznych i biwaków albo w zwi¹zku z ich uczestnictwem
w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, przegl¹dach,
turniejach oraz zawodach sportowych i innych imprezach,
w których uczniowie uczestniczyli reprezentuj¹c szko³ê, przys³uguje, z zastrze¿eniem ust. 2, odrêbne wynagrodzenie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przys³uguje
nauczycielowi za dni tygodnia, które nie s¹ dniami wolnymi
od pracy i w których czas sprawowania opieki nad uczniami
przekracza³ 8 godzin dziennie.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 przys³uguje nauczycielowi w wysokoci jak za 2 godziny ponadwymiarowe, za ka¿dy dzieñ sprawowanej opieki nad uczniami,
uprawniaj¹cy do tego wynagrodzenia.
4. Zasady wynagradzania nauczycieli za sprawowanie
opieki nad uczniami w dni wolne od pracy okrelone zosta³y
w §10 rozporz¹dzenia.
§22. 1. Za kierowanie i ocenê pisemnych prac dyplomowych z przygotowania zawodowego nauczycielowi przys³uguje wynagrodzenie, które wyp³acane jest jednorazowo
w wysokoci jak za nie wiêcej ni¿ 10 godzin ponadwymiarowych. Wysokoæ tego wynagrodzenia w zale¿noci od liczby
prowadzonych i ocenianych prac dyplomowych ustala dyrektor szko³y.
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tygodniowym rozk³adem zajêæ, gdyby w tym dniu nie uczestniczy³ w pracach komisji.
NAGRODY DLA NAUCZYCIELI ZA ICH
OSI¥GNIÊCIA W PRACY DYDAKTYCZNO 
WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUÑCZEJ
§23. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli jest
tworzony w wysokoci co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeñ osobowych nauczycieli, w trybie uchwa³y
Rady Powiatu Obornickiego.
2. rodki w ramach specjalnego funduszu nagród,
o którym mowa w ust. 1 rozdziela siê w nastêpuj¹cy sposób:
1) 35% rodków  z przeznaczeniem na nagrody Powiatu
Obornickiego,
2) 65% rodków  z przeznaczeniem na nagrody dyrektora
szko³y.
§24. 1. Nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkó³ s¹
przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
2. W szczególnych przypadkach nagrody mog¹ byæ przyznawane w innym terminie.
§25. 1. Ustala siê minimaln¹ kwotê nagrody Powiatu
Obornickiego w wysokoci 1.500,00 z³
2. Nagroda przyznana nauczycielowi przez dyrektora szko³y nie mo¿e przekraczaæ 1.200,00 z³.
§26. 1. Nagroda ma charakter uznaniowy i wyp³acana
jest w formie pieniê¿nej.
2. Nagroda mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który
przepracowa³ w szkole co najmniej jeden rok.
§27. Nagrody mog¹ byæ przyznawane dyrektorom szkó³
i nauczycielom w szczególnoci za osi¹gniêcia w pracy dydaktyczno  wychowawczej lub opiekuñczo  wychowawczej oraz
za realizacjê innych zadañ statutowych szko³y.
§28. 1. W odniesieniu do dyrektorów szkó³ nagrody
Powiatu Obornickiego mog¹ byæ przyznawane za:
1) osi¹ganie znacz¹cych wyników nauczania, wychowania
lub opieki, potwierdzonych pomiarami dydaktycznymi,
liczb¹ uczniów w fina³ach olimpiad, konkursów i zawodów
oraz innymi kryteriami,
2) stosowanie rozwi¹zañ innowacyjnych i podejmowanie
innych dzia³añ pozwalaj¹cych przydaæ szkole oryginalnoci i wzmacniaj¹cych poczucie identyfikacji uczniów ze
szko³¹,

2. Za pracê w komisjach egzaminacyjnych, o których
mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s³uchaczy oraz
przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szko³ach
publicznych przys³uguje wynagrodzenie liczone jak za godziny ponadwymiarowe, z zastrze¿eniem ust. 3.

3) uzyskiwanie wymiernych efektów w organizacji pracy
szko³y,

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2 przys³uguje
za pe³ne godziny pracy w komisjach egzaminacyjnych,
z wyj¹tkiem tych godzin, które nauczyciel zobowi¹zany by³by
zrealizowaæ w danym dniu, zgodnie z ustalonym dla niego

6) prowadzenie racjonalnej polityki kadrowej i polityki doskonalenia zawodowego nauczycieli szko³y,

4) w³aciwe realizowanie bud¿etu szko³y,
5) organizowanie imprez rodowiskowych i wspó³udzia³
w organizowaniu imprez o zasiêgu powiatowym,

7) dba³oæ o stan techniczny i estetykê nieruchomoci szkolnych,
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8) anga¿owanie siê we wspó³pracê z instytucjami i organizacjami wspomagaj¹cymi szko³ê,

2. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Powiatu Obornickiego dla nauczyciela mog¹ wystêpowaæ:

9) nawi¹zywanie wspó³pracy ze szko³ami krajowymi i zagranicznymi,

1) dyrektor szko³y zatrudniaj¹cej nauczyciela, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej szko³y,

10) uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela
dyplomowanego.

2) wizytator Kuratorium Owiaty bezporednio nadzoruj¹cy
szko³ê,

2. W odniesieniu do nauczycieli nagrody Powiatu
Obornickiego mog¹ byæ przyznawane za:

3) zak³adowa lub miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa
zrzeszaj¹ca nauczycieli.

1) osi¹ganie znacz¹cych wyników w nauczaniu, potwierdzonych w zewnêtrznych egzaminach uczniów,

3. Wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2 sk³ada siê
w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Obornikach
w terminie nie póniejszym ni¿ 4 tygodnie poprzedzaj¹ce
dzieñ przyznawania nagród. Wzór wniosku okrela za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) zakwalifikowanie siê prowadzonych uczniów do fina³ów
olimpiad, konkursów i zawodów na szczeblu szkolnym
i ponadszkolnym,
3) opracowanie autorskich programów i publikacji owiatowych oraz wdra¿anie nowatorskich metod nauczania
i wychowania,
4) wspó³organizowanie i aktywne uczestnictwo w dzia³aniach zbiorowych, takich jak imprezy owiatowe, kulturalne i sportowe czy zajêcia pokazowe,
5) przygotowywanie i wzorcowe organizowanie okazjonalnych uroczystoci w szkole,
6) intensywn¹ dzia³alnoæ wychowawcz¹, wyra¿aj¹ca siê
w organizowaniu wycieczek i w udziale uczniów w spektaklach teatralnych, koncertach, wystawach i spotkaniach
z ciekawymi ludmi,
7) udokumentowane osi¹gniêcia w pracy z uczniami zdolnymi lub uczniami maj¹cymi trudnoci w nauce,
8) nawi¹zywanie skutecznej wspó³pracy z placówkami kulturalno  owiatowymi, pracodawcami, policj¹ i innymi
podmiotami mog¹cymi zapewniæ wsparcie dla dzia³añ
szko³y,
9) osi¹ganie znacz¹cych efektów w pracy resocjalizacyjnej
z uczniami,
10) uzyskanie bez opónienia wy¿szego stopnia awansu zawodowego.
3. Nagroda Powiatu Obornickiego mo¿e byæ przyznana
dyrektorowi szko³y, jeli spe³nia przynajmniej piêæ kryteriów,
wymienionych w ust. 1 oraz posiada co najmniej dobr¹ ocenê
pracy uzyskan¹ po 2001 r.
4. Nagroda Powiatu Obornickiego mo¿e byæ przyznana
nauczycielowi, jeli spe³nia przynajmniej piêæ kryteriów wymienionych w ust. 2 oraz posiada co najmniej dobr¹ ocenê
pracy uzyskan¹ po 2001 r. lub pozytywn¹ ocenê dorobku
zawodowego za okres sta¿u uzyskan¹ po 2003 r.
§29. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Powiatu Obornickiego dla dyrektora mog¹ wystêpowaæ:
1) rada szko³y lub rada pedagogiczna szko³y,
2) Kurator Owiaty lub reprezentuj¹cy go wizytator bezporednio nadzoruj¹cy szko³ê,
3) zak³adowa lub miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa
zrzeszaj¹ca nauczycieli.

4. Decyzjê o przyznaniu i wysokoci nagrody Starosta
podejmuje samodzielnie, po zasiêgniêciu opinii zwi¹zków
zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
5. Starosta mo¿e przyznaæ Nagrodê Powiatu Obornickiego równie¿ z w³asnej inicjatywy, z zastrze¿eniem ust. 4.
6. Osoby, którym przyznano nagrodê s¹ powiadamiane
o tym na pimie. Kopiê tego pisma umieszcza siê w ich aktach
osobowych.
7. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
§30. Nagrody dyrektora szko³y dla nauczycieli mog¹ byæ
przyznawane:
1. w zakresie pracy dydaktyczno  wychowawczej za:
1) uzyskiwanie dobrych wyników w nauczaniu danego przedmiotu lub prowadzeniu danego rodzaju zajêæ,
2) zakwalifikowanie siê prowadzonych przez nauczyciela
uczniów do fina³ów konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu powiatowym lub wy¿szym,
3) zajmowanie przez uczniów wysokich miejsc w innych
konkursach, zawodach i przegl¹dach,
4) udokumentowane osi¹gniêcia pracy z uczniami zdolnymi
albo maj¹cymi trudnoci w nauce,
5) wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6) wdra¿anie w³asnych programów autorskich,
7) uczestniczenie w indywidualnym toku lub programie nauczania uczniów,
8) uzyskiwanie pozytywnych zmian w zespole uczniów, takich jak np. integracja oddzia³u czy aktywnoæ spo³eczna
uczniów,
9) prowadzenie dzia³alnoci wychowawczej poprzez organizowanie uczniom wycieczek, spotkañ oraz zajêæ pozalekcyjnych.
2. w zakresie pracy opiekuñczo  wychowawczej za:
1) zapewnienie pomocy i opieki uczniom pochodz¹cym
z rodzin ubogich lub patologicznych albo znajduj¹cym siê
w trudnej sytuacji ¿yciowej,
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2) zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii spo³ecznej
wród uczniów,
3) organizowanie wspó³pracy z placówkami kulturalno 
owiatowymi, policj¹ i innymi podmiotami wspieraj¹cymi
dzia³ania szko³y,
4) aktywizowanie rodziców do udzia³u w ¿yciu klasy i szko³y
oraz rozwijanie form wspó³dzia³ania szko³y z rodzicami.
3. w pozosta³ym zakresie za:
1) usprawnianie w³asnego warsztatu pracy poprzez udzia³
w ró¿nych formach doskonalenia zawodowego,
2) udzielanie aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej
i spo³ecznej nauczycielom rozpoczynaj¹cym pracê w szkole,
3) kierowanie zespo³em samokszta³ceniowym i prowadzenie
lekcji otwartych,
4) wzorowe pe³nienie funkcji wynikaj¹cych ze statutu szko³y,
5) czynny udzia³ w przygotowaniu planu pracy szko³y lub
innych dokumentów wa¿nych dla prawid³owego funkcjonowania szko³y,
6) wzorow¹ realizacjê zadañ wynikaj¹cych z planu pracy
szko³y.
4. Nagroda dyrektora szko³y mo¿e byæ przyznana nauczycielowi, który spe³nia przynajmniej szeæ kryteriów wymienionych w ust. 1 - 3 oraz posiada co najmniej dobr¹ ocenê pracy
uzyskan¹ po 2001 r. lub pozytywn¹ oceny dorobku zawodowego za okres sta¿u, uzyskan¹ po 2003 r.

Poz. 1911

§31. 1. Wnioski o nagrodê dyrektora szko³y mog¹ sk³adaæ:
1) rada szko³y,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców,
4) zak³adowa lub miêdzyzak³adowa organizacja zwi¹zkowa.
2. Wzór wniosku okrela za³¹cznik nr 2 do niniejszej
uchwa³y.
3. Dyrektor szko³y rozpatruje wnioski i podejmuje decyzje
o przyznaniu nagród po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej, o ile ona sama z wnioskiem nie wyst¹pi³a, a tak¿e opinii
zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
4. Dyrektor szko³y mo¿e przyznaæ nagrodê nauczycielowi
z w³asnej inicjatywy, po zasiêgniêciu opinii rady pedagogicznej oraz opinii zwi¹zków zawodowych zrzeszaj¹cych nauczycieli.
5. Nauczyciel, któremu przyznana zostaje nagroda
zostaje o tym powiadomiony na pimie. Kopiê tego pisma
umieszcza siê w aktach osobowych nauczyciela.
6. Wnioski rozpatrzone negatywnie nie wymagaj¹ uzasadnienia.
§32. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu Obornickiego.
§33. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy Rady
() mgr Andrzej Okpisz
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1912
UCHWA£A Nr XXXIX/252/06 RADY POWIATU KROTOSZYÑSKIEGO
z dnia 31 marca 2006 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XV/89/04 z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie
ustalenia stawek op³at za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych
3) Za zajêcie jezdni od 20% do 50% jej szerokoci  1 m2
- dzienna 5,00 z³

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
r. o samorz¹dzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1592 z póniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 8 ustawy
z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.
z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z póniejszymi zmianami) Rada
Powiatu Krotoszyñskiego uchwa³a, co nastêpuje:

4) Za zajêcie jezdni powy¿ej 50% jej szerokoci - 1 m2
- dzienna 8,00 z³
5) Za zajêcie pozosta³ych elementów pasa drogowego 
1 m2 - dzienna 0,40 z³

§1. W uchwale Nr XV/89/04 Rady Powiatu Krotoszyñskiego z dnia 30 stycznia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek op³at
za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

6) Reklamy umieszczonej nad lub na obiekcie (równolegle do elewacji), w którym prowadzona jest dzia³alnoæ
gospodarcza, zawieraj¹ca wy³¹cznie informacjê
o prowadzonej przez przedsiêbiorcê dzia³alnoci gospodarczej  1 m2 - dzienna 0,90 z³

Przepis §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

7) Obiektu handlowego lub us³ugowego - 1 m2
- dzienna 0,10 z³.

1. Usta³a nastêpuj¹ce stawki op³at dziennych za zajêcie pasa
drogowego na cele niezwi¹zane z budow¹, przebudow¹,
remontem, utrzymaniem i ochrona dróg powiatowych:
1) Za zajêcie chodnika, pobocza, cie¿ki rowerowej i ci¹gów pieszych  1 m2 - dzienna 0,40 z³
2) Za zajêcie jezdni do 20% jej szerokoci oraz zatok
autobusowych i postojowych - 1 m2 - dzienna 3,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Powiatu
() Stanis³aw Szczotka

1913
UCHWA£A Nr SO-9/4-A/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Siedlec
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami w osobach:

Przewodnicz¹cy:

Zdzis³aw Drost

Cz³onkowie:

Danuta Szczepañska
Beata Rodewald - £aszkowska

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Siedlec na 2006 rok
ustalonego w dniu 20 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXI/
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230 /05 i uchwa³ zmieniaj¹cych a w szczególnoci Uchwa³y
Nr XXXII/239/06 z dnia 31 stycznia 2006 r. oraz prognozy
kwoty d³ugu Gminy Siedlec wyra¿a opiniê pozytywn¹
z zastrze¿eniem o przed³o¿onej prognozie kszta³towania
siê d³ugu Gminy Siedlec.
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy Siedlec na 2006 rok uchwalonym
w dniu 20 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXXI/230/05 Rada
Gminy Siedlec zaplanowa³a dochody w wysokoci 20.399.893
z³. oraz wydatki w wysokoci 21.898.923 z³. Deficyt bud¿etu
(wykazano zgodnie z art. 168 ustawy o finansach publicznych)
w wysokoci 1.499.030 z³ planuje siê pokryæ przychodami
z kredytów i po¿yczek. Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y
ujête w za³. Nr 3 do uchwa³y bud¿etowej.
Uchwa³¹ Nr XXXII/239/06 z dnia 31 stycznia 2006r. Rada
Gminy ustali³a dochody w wysokoci 20.402.293 z³ a wydatki
w wysokoci 24.023.586 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie
3.621.293 z³ (stanowi 17,75% planowanych dochodów) zostanie pokryty przychodami z po¿yczek i kredytów. W za³. Nr 3
do uchwa³y zaplanowano przychody z tytu³u po¿yczek i kredytów w kwocie 4.785.414 z³.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
w dniu 1 marca 2006 r. Prognoza d³ugu i prognoza sp³at
kredytów i po¿yczek Gminy Siedlec podpisana przez Przewodnicz¹cego Rady Gminy. W dniu 16 marca 2006 r. wp³ynê³a korekta prognozy d³ugu podpisana przez Skarbnika Gminy.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ zgodnie z przepisem art. 180
ustawy o finansach publicznych prognozê ³¹cznej kwoty d³ugu opracowuje Wójt Gminy.
Z przed³o¿onej prognozy wynika, ¿e kwota d³ugu na koniec
2006 r. wynosiæ bêdzie 7.513.370 z³.
Natomiast na podstawie otrzymanych sprawozdañ
Rb-NDS i Rb-Z na dzieñ 31.12.2005 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³,
¿e na dzieñ 01.01.2006 r. gmina ma zaci¹gniête zobowi¹zania
z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci 4.123.876 z³ co
stanowi 20,21% (górny pu³ap wysokoci d³ugu wynosi 60% art. 170 ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów bud¿etu Gminy Siedlec na 2006 r. Kwota d³ugu na
dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 7.745.169 z³ (po uwzglêdnieniu
planowanych w bud¿ecie sp³at rat kredytów i po¿yczek
w kwocie 1.164.121 z³ oraz planowanych do zaci¹gniêcia
nowych zobowi¹zañ z tytu³u kredytów i po¿yczek w kwocie
4.785.414 z³) co stanowiæ bêdzie 37,96% planowanych dochodów na 2006 r.

Poz. 1913

D³ug ten obejmuje równie¿ kwotê 231.799 z³ z tytu³u
po¿yczki na prefinansowanie zadañ z udzia³em rodków
pochodz¹cych z bud¿etu UE (sp³ata zosta³a zaplanowana
w bud¿ecie na 2005r. lecz nie zosta³a wykonana) co nie zosta³o
uwzglêdnione w uchwale bud¿etowej (w rozchodach) w bud¿ecie na 2006 r. oraz w przed³o¿onej prognozie d³ugu.
Zgodnie z przepisem art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych ³¹czna kwota d³ugu (po wy³¹czeniu przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych zobowi¹zañ w zwi¹zku ze rodkami
z bud¿etu UE) na koniec 2006 r. wynosiæ bêdzie 6.121.363 z³
co stanowiæ bêdzie 30,00% planowanych dochodów.
Gmina ponadto nie zaci¹ga³a innych kredytów ani po¿yczek, nie emitowa³a obligacji komunalnych ani nie udziela³a
¿adnych porêczeñ.
Wysokoæ d³ugu w pozosta³ych latach sp³aty zobowi¹zañ
(przy uwzglêdnieniu rzeczywistej kwoty d³ugu) w odniesieniu
do planowanych wielkoci dochodów bud¿etu kszta³towaæ siê
bêdzie nastêpuj¹co:
2007 r. - 20,63% 2008 r. - 14,67% 2009 r. - 9,18% 2010 r.
- 4,00% 2011 r. - 0,77%.
W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki (rozchody) na sp³atê kredytu i po¿yczki w wysokoci 1.164.121 z³ oraz
wydatki w wysokoci 220.000 z³ na sp³atê odsetek od zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek - co ogó³em stanowi 6,78%
(górny pu³ap kwoty sp³aty rat kredytów i po¿yczek wynosi
15% - art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów bud¿etu gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 roku rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy a wysokoæ d³ugu publicznego nie przekroczy
60% planowanych dochodów na 2006 r. oraz w latach sp³aty
d³ugu. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy opiniuje
jak w sentencji. Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu
w trybie przewidzianym dla publikacji uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO.0951/120/18/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Leon Pa³ecki

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Marzena Kalemba

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Swarzêdz
na 2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Miejskiej Nr LII/389/2006 z dnia 27.02.2006 r. przed³o¿on¹
tut. Izbie w dniu 7 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Miasta i Gminy Swarzêdz w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy
ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Miasta i Gminy Swarzêdz na 2006 rok po
zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr LII/389
/2006 z dnia 27.02.2006 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 74.381.381 z³ i wydatki w wysokoci 86.177.599
z³. Deficyt bud¿etu wynosi 11.796.218 z³. Relacja deficytu do
planowanych dochodów wynosi 15,86%.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
1.286.000 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 13.082.938 z³ (§952).
Gmina udzieli³a porêczenia na lata 1998 - 2030 - ³¹cznie do
wysokoci 900.000 z³otych, z czego po 42.000 z³otych planuje
w bud¿ecie w ka¿dym roku. W uchwale bud¿etowej w rozdziale 75704  Rozliczenia z tytu³u porêczeñ i gwarancji udzielonych przez Skarb Pañstwa lub jednostkê samorz¹du terytorialnego zaplanowano w kwocie 42.000 z³otych. Z uzasadnienia do uchwa³y bud¿etowej wynika, ¿e ww. kwota stanowi
rezerwê rocznej sp³aty odsetek od kredytów zaci¹gniêtych
przez STBS w 1998 roku na budowê budynku przy ul. Wrzesiñskiej, w zwi¹zku z porêczeniem przez Gminê w Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty
w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie 1.496.751 z³, co stanowi 2,01% planowanych dochodów.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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1915
UCHWA£A Nr 40/SO-6/D/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta Turek na 2006 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Józef Godzikiewicz

Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Turek na 2006 r.,
uchwa³¹ Nr XXXIV/376/06 z dnia 23 lutego 2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 3 marca 2006 r. wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Miasta Turek na 2006 r., uchwalonym w dniu
23 lutego 2006 r (uchwa³¹ Nr XXXIV/376/06) zaplanowane
zosta³y dochody w wysokoci 49.751.718 z³ i wydatki
w wysokoci 59.147.607 z³.
Jako ród³o sfinansowania zwiêkszonej kwoty deficytu
bud¿etu w kwocie 3.274.939 z³ zaplanowano przychody
z: zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów krajowych, nadwy¿ki
z lat ubieg³ych oraz przychody z tytu³u innych rozliczeñ
krajowych-wolne rodki.
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 18,89%.
Zatem spe³niony zostanie wymóg art. 79 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e dotychczas zaci¹gniête oraz
planowane do zaci¹gniêcia w roku 2006 po¿yczki i kredyty nie
s¹ zwi¹zane ze rodkami okrelonymi w umowie zawartej
z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi/Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej, a zatem do wyliczenia

wskanika d³ugu oraz wskanika sp³at zobowi¹zañ Miasta
Turek nie maj¹ zastosowania wy³¹czenia ograniczeñ okrelone w art. 79 ust 2 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.
Miasto Turek nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zwiera okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za IV kwarta³ 2005
roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Miasto Turek nie udziela³o
gwarancji i porêczeñ.
W bud¿ecie zaplanowano równie¿ rozchody na sp³atê otrzymanych po¿yczek i kredytów krajowych w kwocie 879.050 z³.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania zwiêkszonej kwoty deficytu
przychodami z kredytów i po¿yczek, nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych
oraz przychodami z tytu³u innych rozliczeñ krajowych  wolnymi rodkami - s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e prognozowana kwota
d³ugu Gminy nie przekracza 60% planowanych dochodów
w okresie sp³aty zobowi¹zañ, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do
sp³aty wraz z odsetkami kszta³towaæ siê bêdzie na poziomie
poni¿ej 15% planowanych dochodów.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, aby przy planowaniu
i zaci¹ganiu kredytów i po¿yczek braæ pod uwagê mo¿liwoæ
wywi¹zania siê przez Gminê z tych zobowi¹zañ. W pierwszej
kolejnoci musz¹ byæ bowiem realizowane wydatki na obowi¹zkowe zadania w³asne, zadania zlecone z zakresu administracji rz¹dowej i inne zlecone ustawami, sp³atê odsetek i rat
kapita³owych wczeniej zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek,
wymagalnych zobowi¹zañ jednostek, wynikaj¹cych z ustaw
i orzeczeñ s¹du, udzielonych porêczeñ i gwarancji oraz innych
tytu³ów.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia
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Poz. 1916

1916
UCHWA£A Nr 56/SO- 6/P/2006/Ko SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 21 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta Turek na 2006 rok
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Józef Godzikiewicz

Cz³onkowie:

Zofia Ligocka
Leszek Maciejewski

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Turek na 2006 rok
przed³o¿onego w dniu 3 marca 2006 r uchwa³¹ Nr XXXIV
/376/06 oraz prognozy kwoty d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
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Uzasadnienie
W bud¿ecie Miasta Turek na 2006 uchwalonym w dniu 23
lutego 2006 r (uchwa³¹ Nr XXXIV/376/06) zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci 49.751.718 z³ i wydatki w wysokoci
59.147.607 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 9.395.889. z³.
W bud¿ecie zaplanowano przychody pochodz¹ce z wyemitowanych przez Gminê papierów wartociowych (obligacji)
w kwocie 7.000.000 z³, przychody z po¿yczek i kredytów na
rynku krajowym w kwocie 752.700 z³, nadwy¿kê z lat ubieg³ych w kwocie 1.900.000 z³, przychody z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych - wolne rodki w kwocie 622.239 z³ a tak¿e
zaplanowano rozchody na sp³atê otrzymanych krajowych
po¿yczek i kredytów i wykup papierów wartociowych
w kwocie 879.050 z³.
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê kwoty
d³ugu na lata 2006 - 2013 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy oraz
sp³aty zobowi¹zañ z tytu³u rat kapita³owych kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi w danym roku odsetkami kszta³towaæ
siê bêd¹ nastêpuj¹co:


































 
























































































Wykazane w prognozie kwoty d³ugu zobowi¹zania maj¹ce
wp³yw na wysokoæ kwoty d³ugu porównano z kwotami
wynikaj¹cymi z umów o zaci¹gniêcie po¿yczek:
Nr 153/P/Ko/OW/03 z dnia 27.10.2003 r.
Nr 156/P/Ko/OA/03 z dnia 27.10.2003 r.
Nr 89/P/Ko/OW/03 z dnia 11.08.2003 r.
Nr 82?P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
Nr 83/P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
Nr 125?P/Ko/OW/04 z dnia 15.11.2004 r.
Nr 52/P/OA/05 z dnia 05.09.2005 r.
Nr 74?P/OA/05 z dnia 29.09.2005 r.
Nr 75/P/OA/05 z dnia 29.09.2005 r.

Nr 76/P/OA/05 z dnia 29.09.2005 r.
Nr 152/P/OW/05 z dnia 25.11.2005 r.
Nr 211/P/OW/I/05 z dnia 20.12.2005 r.
i stwierdzono zgodnoæ tych kwot. Prognoza uwzglêdnia
równie¿ zwiêkszenie kwoty d³ugu z tytu³u planowanych
w 2006 r. emisji obligacji w wysokoci 7.000.000 z³, których
sp³ata przewidziana zosta³a w latach 2008  2013 oraz z tytu³u
planowanych po¿yczek w kwocie 752.700 z³, których splata
przewidziana zosta³a na lata 2008 - 2011.
Miasto Turek nie planuje wydatków z tytu³u porêczeñ
i gwarancji, jak równie¿ uchwa³a bud¿etowa nie zawiera
okrelenia maksymalnej kwoty porêczeñ udzielanych w roku
bud¿etowym. Ze sprawozdania Rb-Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ za IV kwarta³ 2005
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roku wynika, ¿e w latach ubieg³ych Miasto Turek nie udzieli³o
gwarancji i porêczeñ.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006 - 2013
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami do planowanych dochodów bud¿etu Gminy nie przekroczy 15%.
Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e stosownie do art. 169
³¹czna kwota sp³at rat kredytów, po¿yczek, wykupu wyemitowanych papierów wartociowych wraz z nale¿nymi odsetkami od tych zobowi¹zañ oraz potencjalnych sp³at wynikaj¹cych
z udzielonych przez Gminê porêczeñ i gwarancji nie mo¿e
przekraczaæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Natomiast
w myl art. 170 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota
d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku

Poz. 1916, 1917

bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym a w trakcie
roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie
mo¿e przekroczyæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej jednostki.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Józef Godzikiewicz
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

1917
UCHWA£A Nr SO.-0951/90d/14/PI/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miasta
i Gminy Margonin Nr XXV/258/06 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie zmiany bud¿etu gminy na 2006 rok
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Krystyna Stró¿yk

Cz³onkowie:

Halina Kurjan
Ryszard Auksztulewicz

dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy
Margonin w 2006 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
W bud¿ecie na 2006 r. uchwalonym uchwa³¹ Rady Miasta
i Gminy Margonin Nr XXIII/243/2005 z dnia 28 grudnia 2005

r. zaplanowano dochody w wysokoci 13.901.122 z³, wydatki
w wysokoci 16.125.837 z³, deficyt bud¿etu w wysokoci
2.224.715 z³.
Po zmianach bud¿etu uchwa³¹ Rady Miasta i Gminy
Margonin Nr XX/258/06 z dnia 20 marca 2006 r. dochody
ustalono w wysokoci 13.865.398 z³, wydatki w wysokoci
16.691.210 z³, deficyt bud¿etu w wysokoci 2.825.812 z³.
Jako ród³o sfinansowania deficytu wskazano przychody
w ³¹cznej kwocie 3.167.817 z³ w tym: z zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek na rynku krajowym w kwocie 1.100.443 z³,
z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z Bud¿etu UE
w kwocie 1.600.000 z³ oraz z tytu³u innych rozliczeñ krajowych
(wolne rodki) w kwocie 467.374 z³. Jako rozchody zaplanowano sp³aty krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci
342.005 z³.
Przedstawiony w zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy
Margonin Nr 06/06 z dnia 21 marca 2006r. w sprawie prognozy kwoty d³ugu w latach 2006 - 2012 stan zad³u¿enia na koniec
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roku bud¿etowego, jak i planowane do sp³at kwoty rat po¿yczek i kredytów d³ugoterminowych wraz z odsetkami
spe³niaj¹ postanowienia art. 169. ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Poz. 1917, 1918

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk

Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów wynosi 20,38%. Uwzglêdniaj¹c, ¿e deficyt jest sfinansowany wolnymi rodkami oraz po¿yczk¹ na finansowanie
zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych
z bud¿etu UE w ³¹cznej kwocie 2.067.374 z³ to wynosi on 5,5%
planu dochodów, co spe³nia wymóg art. 79 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia
uchwa³y.

1918
UCHWA£A Nr SO- 0951/89p/14/PI/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 24 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy
Margonin Nr 06/06 z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie prognozy kwoty d³ugu w latach 2006 - 2012.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Krystyna Stró¿yk

Cz³onkowie:

Ryszard Auksztulewicz
Halina Kurjan

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)
o prognozie d³ugu wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Na podstawie prognozy d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Margonin Nr 06/06 z dnia 21
marca 2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
D³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2005 r. (wg sprawozdania RB-Z) wyniós³ ³¹cznie 1.795.939 z³, w tym: z tytu³u
kredytów i po¿yczek - 1.688.486 z³, zobowi¹zañ wymagalnych
 497 z³ oraz przyjêtych depozytów  106.956 z³, co stanowi³o
11,92% wykonanych dochodów bud¿etu w 2005 r.

Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów (z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek) oraz planowanych rozchodów (sp³at rat kredytów i po¿yczek) bud¿etu na 2006 r. d³ug
nominalny na dzieñ 31 grudnia 2006 r. wyniesie 2.446.924z³,
a po w³¹czeniu rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE
 4.046.924 z³
Po uwzglêdnieniu planowanych przychodów w 2006 r.
z tytu³u zaci¹ganych kredytów i po¿yczek, planowanych
rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek wraz
z odsetkami oraz prognozowanych dochodów:
1. przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów wraz
z odsetkami w latach 2006  2012 stanowi:
2006 r.  3,38%, 2007 r.  4,35% (po w³¹czeniu sp³at
okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  12,85%), 2008 r.  4,36% (po w³¹czeniu sp³at
okrelonych w umowie z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE  7,18%), 2009 r.  6,82%, 2010 r.  1,43%,
2011 r.  1,16%, 2012 r.  0,45% prognozowanych dochodów.
2. przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  17,65% (po w³¹czeniu zad³u¿enia wynikaj¹cego
z umów z podmiotem dysponuj¹cym funduszami UE
 29,19%), 2007 r.  13,78% (po w³¹czeniu zad³u¿enia
wynikaj¹cego z umów z podmiotem dysponuj¹cym fundu-
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Poz. 1918, 1919

szami UE  16,61%), 2008 r.  9,66%, 2009 r.  2,94%, 2010
r.  1,57%, 2011 r.  0,44% prognozowanych dochodów.

wymogi art. 169. ust. 1 i art. 170 ust. 2 ustawy z dnia 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

Przyjêty wskanik wzrostu planowanych dochodów
w latach 2006 - 2012 kszta³tuje siê na poziomie 1,5%. W ocenie
Sk³adu Orzekaj¹cego za³o¿enie planowanych dochodów
w 2006 r. jest realne do osi¹gniêcia. Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, i¿ wzrost planowanych dochodów na nastêpne lata nie
powinien przewy¿szaæ poziomu inflacji ostatniego roku bud¿etowego.

Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³
jak w sentencji.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona na 2006 r.
prognoza kwoty d³ugu na dzieñ podjêcia zarz¹dzenia spe³nia

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia
uchwa³y.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Krystyna Stró¿yk

1919
UCHWA£A Nr SO 107/1-D/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Kalisz - Miasta
na prawach powiatu deficytu bud¿etowego na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Zofia Kowalska

Cz³onkowie:

Zofia Freitag
Idzi Kalinowski

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), o mo¿liwoci sfinansowania przez Kalisz - Miasta na prawach
powiatu, deficytu bud¿etowego na rok 2006 wyra¿a opiniê
pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny mo¿liwoci sfinansowania przez Kalisz - Miasto na
prawach powiatu deficytu bud¿etowego na rok 2006 dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XXXIX/630/2005 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28
grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Kalisza -

Miasta na prawach powiatu na 2006 r. ze zmianami (ostatnia
zmiana uchwa³¹ nr XLII/647/2006 Rady Miejskiej Kalisza
z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie zmiany
w bud¿ecie Kalisza - Miasta na prawach powiatu na 2006 r.),
- prognozê kwoty d³ugu na koniec roku bud¿etowego Kalisza - Miasta na prawach powiatu w latach 2006  2016,
sp³aty zobowi¹zañ w latach 2005  2016, sp³aty zobowi¹zañ w 2006 roku w podziale na kwarta³y przes³ane przy
pimie Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 marca 2006 r.,
znak BBA.3013-6/06,
- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III,
IV kwarta³u roku 2005,
- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III, IV kwarta³u roku 2005.
Uchwalony bud¿et na 2006 r. po zmianach obejmuje
dochody bud¿etowe ogó³em w wysokoci 302.648.009 z³
(dochody bud¿etu Miasta 206.407.271 z³, dochody bud¿etu
Powiatu 96.240.738 z³), wydatki bud¿etowe ogó³em w kwocie
325.447.190 z³ (wydatki bud¿etu Miasta 220.218.551 z³, wydatki bud¿etu Powiatu 105.228.639 z³). Deficyt bud¿etu wynosi
22.799.181 z³ (deficyt bud¿etu Miasta 13.811.280 z³, deficyt
bud¿etu Powiatu 8.987.901 z³). Deficyt bud¿etowy sfinanso-
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wany zostanie przychodami z kredytu, po¿yczek i emisji
obligacji oraz wolnych rodków pieniê¿nych jako nadwy¿ki
rodków na rachunku bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹cej z rozliczeñ kredytów i po¿yczek z lat ubieg³ych. Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów na 2006 r. stanowi
7,53% i nie przekracza relacji deficytu do dochodów jaka mo¿e
byæ planowana w bud¿etach jednostek samorz¹du terytorialnego na 2006 r.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do pozyskania zwa¿ywszy na fakt, ¿e
d³ug Kalisza - Miasta na prawach powiatu kszta³towa³ siê
nastêpuj¹co:
- na koniec I kwarta³u 2005 r.  38.793.299 z³ (z tego: 57.355
z³ z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych, a 38.735.944 z³
z tytu³u kredytów i po¿yczek), co stanowi³o 14,38% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,

Poz. 1919, 1920

nowi³o 11,27% planowanych w tym okresie dochodów
bud¿etowych,
- na koniec IV kwarta³u 2005 r.  56.431.157 z³ (z tego: 13.310
z³ z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych, 49.717.847 z³ z tytu³u
kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych i 6.700.000 z³
z tytu³u emisji obligacji), co stanowi³o 27,25% wykonanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych.
Z przedstawionej prognozy dochodów, wydatków oraz
d³ugu, a tak¿e informacji o wysokoci sp³at zobowi¹zañ
w latach 2006 - 2016 wynika, ¿e w kolejnych latach bud¿etowych bêd¹ zachowane wymogi wynikaj¹ce z art. 169 ust. 1
i art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych okrelaj¹ce limity sp³at zobowi¹zañ, jak i limity
wysokoci d³ugu w porównaniu do dochodów jednostki.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

- na koniec II kwarta³u 2005 r. 34.546.562 z³ (z tego: 14.368
z³ z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych, a 34.532.194 z³
z tytu³u kredytów i po¿yczek), co stanowi³o 12,59% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Kowalska

- na koniec III kwarta³u 2005 r.  31.290.232 z³ (z tego: 10.869
z³ z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych, a 31.279.336 z³
z tytu³u kredytów i po¿yczek d³ugoterminowych), co sta-

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1920
UCHWA£A SO.-0951/73/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Miasta i Gminy Kostrzyn
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Aniela Michalec

Cz³onkowie:

Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Kostrzyn na
2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Miejskiej Gminy Nr XXXIV/311/2006 z dnia 23 marca 2006
r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 28 marca 2006 roku oraz
prognozy kwoty d³ugu oraz wyjanieñ przed³o¿onych tut.
Izbie w dniu 15 i 28 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
Uzasadnienie
W bud¿ecie Miasta i Gminy Kostrzyn na 2006 rok po
zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady Miejskiej Gminy Nr
XXXIV/311/2006 z dnia 23 marca 2006 r. zaplanowane zosta³y
dochody w wysokoci 24.131.212 z³ i wydatki w wysokoci
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27.735.323 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 3.604.111 z³. Relacja
deficytu do planowanych dochodów wynosi 14,93%.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w wysokoci 4.344.498 z³. (§952). W bud¿ecie
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zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie 740.387 z³ z tytu³u
przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Z przed³o¿onej tut. Izbie prognozy kszta³towania siê d³ugu
na lata 2006 - 2011 wynika, i¿ zad³u¿enie Gminy kszta³towaæ
siê bêdzie nastêpuj¹co:
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006 - 2011
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% dochodów jednostki w tym roku bud¿etowym, a zatem
spe³niony zosta³ wymóg art. 170 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych.

Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy wyrazi³
opiniê jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec

£¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w poszczególnych
latach rat kredytów i po¿yczek, wraz z nale¿nymi odsetkami
nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu Gminy,
a wiêc warunek okrelony w art. 169 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych zostanie spe³niony.

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

1921
UCHWA£A Nr SO  109/3-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Mycielin
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Idzi Kalinowski

Cz³onkowie:

Zofia Kowalska
Zofia Freitag

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunko-

wych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577)
oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy
Mycielin wyra¿a opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Oceny prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Mycielin dokonano w oparciu o nastêpuj¹ce materia³y:
- uchwa³ê nr XXXIX/166/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia bud¿etu Gminy
na 2006 rok zmienion¹ uchwa³¹ nr XL/172/2006 Rady
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Gminy Mycielin z dnia 20 lutego 2006 r. oraz uchwa³¹ nr
XLI/178/2006 Rady Gminy Mycielin z dnia 17 marca 2006 r.

Z kwartalnych sprawozdañ Rb  Z o stanie zobowi¹zañ wg
tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du terytorialnego wynika, ¿e kwota d³ugu gminy wynosi³a:

- informacjê Gminy o wielkoci sp³at zobowi¹zañ w latach
2006 - 2011, prognozê dochodów, wydatków oraz d³ugu
(wg stanu na koniec danego roku) w latach 2006  2011,

- na koniec I kwarta³u 2005 r.  306.315 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych, co stanowi³o 3,89% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych,

- Rb - Z - sprawozdanie o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów
d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki samorz¹du
terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do koñca I, II, III,
IV kwarta³u roku 2005,

- na koniec II kwarta³u 2005 r.  181.170 z³ (z tego: 1.464 z³
z tytu³u zobowi¹zañ wymagalnych, a 179.706 z³ z tytu³u
po¿yczek i kredytów), co stanowi³o 2,26% planowanych
w tym okresie dochodów bud¿etowych,

- Rb  NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie
jednostki samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku
roku do koñca I, II, III, IV kwarta³u roku 2005.

- na koniec III kwarta³u 2005 r.  86.475 z³ z tytu³u kredytów
i po¿yczek d³ugoterminowych, co stanowi³o 1,06% planowanych w tym okresie dochodów bud¿etowych.

Uchwalony bud¿et na 2006 r. po zmianach obejmuje
dochody bud¿etowe w wysokoci 8.406.599 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie 9.127.149 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie
720.550 z³ sfinansowany zostanie nadwy¿k¹ z lat ubieg³ych
oraz przychodami z kredytu, który ustalono ogó³em w kwocie
705.550 z³. Rozchody z tytu³u sp³at rat kredytów ustalono
w kwocie 15.000 z³.
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Poz. 1921

Na koniec 2005 roku Gmina nie posiada³a zad³u¿enia
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów po¿yczek, wyemitowanych
papierów wartociowych oraz zobowi¹zañ wymagalnych.
Wed³ug prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006  2010 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:


3






















  


6



 
































































Zgodnie z uchwa³¹ Nr XXXV/146/2005 z 29 wrzenia 2005
r. Rada Gminy Mycielin wyrazi³a zgodê na zaci¹gniêcie zobowi¹zañ wekslowych z przeznaczeniem na zabezpieczenie
sp³aty po¿yczki inwestycyjnej z NFOiGW na finansowanie
budowy Zak³adu Utylizacji i Unieszkodliwiania Odpadów
Komunalnych Orli Staw w Pra¿uchach Nowych gm. Ceków
 Kolonia realizowanej przez Zwi¹zek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina, ewentualna sp³ata w/w porêczenia nast¹pi w latach 2009 - 2017. Zgodnie z przedstawion¹
prognoz¹ dochodów, wydatków oraz d³ugu w latach 2006 2011 planowane zad³u¿enie gminy na koniec roku (wraz
z potencjaln¹ sp³at¹ w/w porêczenia) nie przekroczy 60%
planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek ³¹cznie z nale¿nymi
odsetkami (wraz z potencjaln¹ sp³at¹ w/w porêczenia) nie
przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy.

Spe³nia to wymóg art. 170 ust. 1 i 2 oraz art. 169 ust. 1
ustawy o finansach publicznych.
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ kwoty
d³ugu nale¿y przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu
bud¿etu lat nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170
ustawy o finansach publicznych.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Idzi Kalinowski
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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Poz. 1922

1922
UCHWA£A Nr SO-0951/93P/12/Pi/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie d³ugu przedstawionej w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Z³otów Nr 163/2006
z dnia 23 marca 2006 r w sprawie prognozy d³ugu Gminy Z³otów na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 24/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Ryszard Auksztulewicz

Cz³onkowie:

Halina Kurjan
Krystyna Stró¿yk

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104.)
o prognozie d³ugu wyra¿a: opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
Na podstawie prognozy kwoty d³ugu przedstawionej
w zarz¹dzeniu Wójta Gminy Z³otów Nr 163/06 z dnia 23 marca
2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 r. zaci¹gniêtych
ju¿ po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami wynosi 1.494.000z³,
co stanowi 9,68% planowanych na ten rok dochodów, Planowany d³ug nominalny na dzieñ 31 grudnia 2006 r. z tytu³u
zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek wynosi 6.110.000 z³. Zatem
planowany stan zad³u¿enia na dzieñ 31 grudnia 2006 r.
stanowi 39,59% planowanych dochodów w 2005 r., co spe³nia³o postanowienia art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
Po uwzglêdnieniu w 2006 r. planowanych przychodów
z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek, planowanych

rozchodów z tytu³u sp³at rat kredytów i po¿yczek, oraz prognozowanych dochodów:
1. Przewidywana sp³ata rat po¿yczek i kredytów, wraz
z odsetkami stanowi w:  200r.  9,68%, 2007 r.  14,99%,
2008 r.  29,09%, 2009 r.  5,96%, 2010 r.  5,97%,
prognozowanych dochodów.
2. Przewidywany d³ug nominalny na koniec roku stanowi:
2006 r.  39,59%, 2007 r.  43,22%, 2008 r.  9,36%, 2009
r.  5,89%, prognozowanych dochodów.
Zatem na dzieñ wydania opinii w 2006 r. zostan¹ spe³nione wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z 30
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr.249, poz.
2104).
Sk³ad Orzekaj¹cy zauwa¿a, ¿e w 2008 r. przewidywana
sp³ata rat po¿yczek i kredytów wg przedstawionej do opiniowania prognozy przekroczy ustawowy wskanik 15%, co
spowodowa³oby naruszenie prawa. W tej sytuacji nale¿y
podj¹æ niezw³oczne dzia³ania w celu doprowadzenia do zgodnoci z prawem wysokoci sp³at we wszystkich latach objêtych prognoz¹. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy
postanowi³ jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia
uchwa³y.
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Poz. 1923

1923
UCHWA£A Nr SO-0951/92 d/12/PI/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 29 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Gminy Z³otów
Nr XXXIX/323/06 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do bud¿etu Gminy Z³otów na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Ryszard Auksztulewicz

Cz³onkowie:

Krystyna Stró¿yk
Halina Kurjan

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104)
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy
Z³otów w 2006 r. wyra¿a: opiniê pozytywn¹.
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy Z³otów na 2006 r. uchwalonym uchwa³¹
Rady Gminy Z³otów Nr XXXVI/297/05 z dnia 29 grudnia 2005
r. zaplanowano dochody w wysokoci 15.433.625 z³, wydatki
w kwocie 17.768.628 z³, deficyt bud¿etu gminy w wysokoci
2.335.003 z³. Jako przychody wskazano kwotê 3.692.649 z³,
z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów. Jako rozchody
zaplanowano kwotê 1.357.646 z³, z przeznaczeniem na sp³atê
rat kredytów i po¿yczek.
Po wprowadzeniu zmian uchwa³¹ XXXIX/323/06 Rady
Gminy Z³otów z dnia 16 marca 2006 r. zaplanowano dochody
w wysokoci 15.433.625 z³, wydatki w kwocie 18.470.979 z³,
deficyt bud¿etu ustalono w wysokoci 3.037.354 z³. Przychody
zaplanowano w ³¹cznej kwocie 4.395.000 z³, jako zaci¹gniêcie

po¿yczek i kredytów. Jako rozchody zaplanowano kwotê
1.357.646 z³ jako sp³aty po¿yczek i kredytów
Kwota przypadaj¹cych do sp³aty zobowi¹zañ w 2006 roku
z tytu³u po¿yczek i kredytów wraz z odsetkami wynosi 1.494.000
z³, co stanowi 9,68% planowanych na ten rok dochodów.
Planowany d³ug nominalny na dzieñ 31.12.2006 r. z tytu³u
zaci¹gniêtych kredytów, po¿yczek wynosi 6.110.000 z³, co
stanowi 39,59% planowanych na ten rok dochodów bud¿etowych.
Przyjête za³o¿enia zaci¹gniêcia i sp³at kredytów, po¿yczek
(w prognozie d³ugu Gminy Z³otów - Zarz¹dzenie Nr 163/06
Wójta Gminy Z³otów z dnia 23 marca 2006 r.) spe³niaj¹
wymogi art. 169 oraz art. 170 ust. ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych.
Planowany deficyt stanowi 19,68% planowanych dochodów, co spe³nia wymogi procedur ostro¿nociowych zgodnie
z art. 79 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.
Uwzglêdniaj¹c powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³, ¿e istniej¹ faktyczne i prawne mo¿liwoci sfinansowania deficytu
bud¿etu w 2006 r. Bior¹c pod uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie czternastu dni od daty dorêczenia
uchwa³y.
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Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8017 

Poz. 1924

1924
UCHWA£A Nr SO-0951/94p/12/Pi/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 30 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kwoty d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Nr 14/2006 Burmistrza
Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ustalenia prognozy kwoty d³ugu
Gminy i Miasta Jastrowie na rok 2006 i lata nastêpne.
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w sk³adzie :
Przewodnicz¹cy:

Ryszard Auksztulewicz

Cz³onkowie:

Halina Kurjan

ze zm.) oraz prognozy kwoty d³ugu przedstawionej w Zarz¹dzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie Nr 14/2006 z dnia
21 marca 2006 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie na 2006 r. po zmianach zaplanowano dochody
bud¿etowe w wysokoci 21.095.652 z³ i wydatki bud¿etowe
w wysokoci 23.404.263 z³. Deficyt bud¿etu wynosi 2.308.611
z³. Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego wskazano przychody:

Krystyna Stró¿yk

- z tytu³u nadwy¿ki z lat ubieg³ych w wysokoci 201.436 z³,
dzia³aj¹c na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104 ze zm.) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu
Gminy i Miasta Jastrowie wyra¿a opiniê pozytywn¹.

- z tytu³u innych rozliczeñ krajowych w wysokoci 439.863 z³,
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 2.024.000 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody:
- z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci 356.688 z³.

Uzasadnienie

Wg prognozy d³ug gminy i miasta, sp³ata zad³u¿enia
w poszczególnych latach oraz wskaniki zad³u¿enia przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:

Na podstawie analizy bud¿etu Gminy i Miasta Jastrowie
na 2006 rok (Uchwa³a Nr 200/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
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Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006  2012
planowane zad³u¿enie na koniec ka¿dego roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów bud¿etowych w danym roku,
a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w danym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami
nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etowych
Gminy i Miasta.

Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdzi³, ¿e przedstawiona prognoza
kwoty d³ugu spe³nia wymogi art. 169 ust. 1 i art. 170 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Bior¹c pod
uwagê powy¿sze Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w sentencji.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Ryszard Auksztulewicz
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8018 

Poz. 1925

1925
UCHWA£A Nr SO 110/2-D/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Blizanów deficytu bud¿etowego na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7
kwietnia 2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Zofia Freitag

Cz³onkowie:

Zofia Kowalska
Idzi Kalinowski

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Blizanów deficytu bud¿etowego na rok 2006 wyra¿a opiniê pozytywn¹.

okrelone zosta³y w kwocie 13.954.165 z³, a wydatki bud¿etowe ogó³em - w kwocie 15.592.066 z³. Zwiêkszeniu uleg³a
kwota deficytu bud¿etowego o 788.800 z³ do kwoty1.637.901
z³. Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów
na 2006 r. stanowi 11,74% i nie przekracza relacji deficytu do
dochodów jaka mo¿e byæ uchwalona w bud¿ecie jednostki
samorz¹du terytorialnego na 2006 rok.
ród³em sfinansowania zwiêkszonego deficytu bud¿etowego bêd¹ przychody z tytu³u wolnych rodków jako nadwy¿ki rodków pieniê¿nych na rachunku bie¿¹cym bud¿etu
jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ze sprawozdania Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwy¿ce/deficycie jednostki samorz¹du terytorialnego za okres
od pocz¹tku roku do dnia 31 grudnia 2005r. wynika, ¿e Gmina
Blizanów posiada wolne rodki pieniê¿ne w wysokoci
1.257.690 z³. Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy
o finansach publicznych Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak
w uchwale

Uzasadnienie
Oceniaj¹c mo¿liwoæ sfinansowania przez Gminê Blizanów deficytu bud¿etowego po przed³o¿eniu uchwa³y Rady
Gminy Nr XXVII/219/06 z dnia 2 marca 2006 r. w sprawie
zmiany bud¿etu i w bud¿ecie Gminy Blizanów na 2006 rok
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³ co nastêpuje:
W wyniku zmian wprowadzonych uchwa³¹ Nr XXVII/219
/06 z dnia 2 marca 2006 r. dochody bud¿etowe ogó³em

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8019 

Poz. 1926

1926
UCHWA£A Nr SO-11/12/D/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie: wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego Gminy Krzemieniewo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 09 listopada 2004 r. ze zm., w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Danuta Szczepañska

Cz³onkowie:

Beata Rodewald - £aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Krzemieniewo na
2006 r., wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Krzemieniewo deficytu bud¿etowego.
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania w 2006 r. przez Gminê
Krzemieniewo deficytu bud¿etu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Kamieniec uchwalonym Uchwa³¹ Nr
XXVI/124/2005 Rady Gminy w dniu 13 grudnia 2005 r. ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

12.990.900 z³,

- wydatki w kwocie -

12.990.900 z³,

Na skutek zmian bud¿etu wprowadzonych Uchwa³¹ Nr
XXVIII/133/2006 z dnia 9 marca 2006 r. ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

12.991.200 z³,

- wydatki w kwocie -

14.095.970 z³,

- deficyt bud¿etu w wysokoci 1.104.770 z³ stanowi 8,50%planowanych dochodów, a jako ród³o jego sfinansowania
wskazano nadwy¿kê z lat ubieg³ych.
W bud¿ecie (za³¹cznik nr 3) zaplanowano przychody bud¿etu z tytu³u nadwy¿ki z lat ubieg³ych w kwocie 1.104.770 z³.
Bud¿et na 2006 r. nie przewiduje rozchodów bud¿etu.
Bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Gminy Kamieniec
uznaæ nale¿y, ¿e uzyskanie przychodów w kwocie niezbêdnej
do sfinansowania deficytu bud¿etu jest realne.
W bud¿ecie na 2006 r. nie planuje siê sp³at z tytu³u rat
po¿yczek i kredytów ani sp³at odsetek.
Zachowany zatem zostanie wymóg co do mo¿liwoci
obci¹¿eñ bud¿etu sp³atami zobowi¹zañ, wynikaj¹cy z art. 169
ustawy o finansach publicznych.
Wed³ug bilansu z wykonania bud¿etu gminy sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2005 r. Gmina posiada nadwy¿kê z lat
ubieg³ych w kwocie 1.104.770 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym orzeczono jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8020 

Poz. 1927

1927
UCHWA£A Nr SO-11/11/D/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego Gminy Osieczna
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104), Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony
Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Danuta Szczepañska

Cz³onkowie:

Beata Rodewald - £aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Osieczna na 2006 r.
oraz uchwa³ zmieniaj¹cych bud¿et, a w szczególnoci
Uchwa³y Nr XXVII/177/2006 z dnia 16 marca 2006 r.,
wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania
przez Gminê Osieczna deficytu bud¿etowego.
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania w 2006 r. przez Gminê
Osieczna deficytu bud¿etu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie na 2006 r.(wed³ug stanu na dzieñ 16 marca
2006 r. po zmianie dokonanej Uchwa³¹ Nr XXVII/177/2006)
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

14.340.986 z³,

- wydatki w kwocie -

14.615.986 z³,

- deficyt bud¿etu w kwocie 275.000 z³ ma byæ sfinansowany
przychodami z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.

W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 2 do uchwa³y) zaplanowano
przychody z tytu³u innych rozliczeñ krajowych w kwocie
925.000 z³, a rozchody bud¿etu w wysokoci 650.000 z³
i dotycz¹ wykupu innych papierów wartociowych oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu jest realne, a ³¹czna
kwota sp³aty zobowi¹zañ jednostki z tytu³u wykupu obligacji
komunalnych oraz rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami przewidywana jest na kwotê 694.905 z³, co stanowi
4,84% planowanych dochodów bud¿etu. Zachowany zatem
zostanie wymóg co do mo¿liwoci obci¹¿eñ bud¿etu sp³atami
zobowi¹zañ, wynikaj¹cy z art. 169 ustawy o finansach publicznych.
Wed³ug bilansu z wykonania bud¿etu gminy sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2005 r. Gmina posiada wolne rodki rozumiane jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych na rachunku
bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po¿yczek
z lat ubieg³ych w kwocie 1.397.335 z³.
W zwi¹zku z powy¿szym orzeczono jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie o Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8021 

Poz. 1928

1928
UCHWA£A Nr SO-11/10/D/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etowego przez Gminê Rakoniewice
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Danuta Szczepañska

Cz³onkowie:

Beata Rodewald - £aszkowska
Zdzis³aw Drost

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Rakoniewice na
2006 r. oraz uchwa³ zmieniaj¹cych bud¿et, a w szczególnoci Uchwa³y Nr XXXV/366/2006 z dnia 15 marca 2006
roku, wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Rakoniewice deficytu bud¿etowego.
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania w 2006 r. przez Gminê
Rakoniewice deficytu bud¿etu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie na 2006 r.(wed³ug stanu na dzieñ 15 marca
2006 r. po zmianie dokonanej Uchwa³¹ Nr XXXV/366/2006)
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

22.445.392,00 z³,

- wydatki w kwocie -

22.944.098,26 z³,

- deficyt bud¿etu w wysokoci 498.706,26 z³, ma byæ sfinansowany przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów oraz
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.

W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano
przychody ogó³em w kwocie 2.435.000 z³, w tym: z tytu³u
po¿yczek i kredytów w wysokoci 1.070.000 z³, z tytu³u innych
rozliczeñ krajowych w wysokoci 1.365.000 z³ oraz rozchody
bud¿etu w wysokoci 1.936.293,74 z³ i dotycz¹ sp³at wczeniej
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Bior¹c pod uwagê sytuacjê finansow¹ Gminy Rakoniewice, w tym w szczególnoci zad³u¿enie z tytu³u po¿yczek
i kredytów nale¿y uznaæ, ¿e uzyskanie przychodów z po¿yczek
i kredytów niezbêdnych do sfinansowania deficytu bud¿etu
jest realne.
£¹czna kwota zobowi¹zañ przypadaj¹cych do sp³aty
w 2006 r. z tytu³u po¿yczek i kredytów wraz z nale¿nymi
odsetkami przewidywana jest na kwotê 2.258.293,74 z³, co
stanowi 10,06% planowanych dochodów bud¿etu i nie powinna przekroczyæ 15% planowanych dochodów bud¿etu. Zachowany zatem zostanie wymóg co do mo¿liwoci obci¹¿eñ
bud¿etu sp³atami zobowi¹zañ wynikaj¹cy z art. 169 ustawy
o finansach publicznych.
Wed³ug bilansu z wykonania bud¿etu gminy sporz¹dzonego na dzieñ 31.12.2005 r. Gmina posiada wolne rodki rozumiane jako nadwy¿ka rodków pieniê¿nych na rachunku
bie¿¹cym bud¿etu wynikaj¹ca z rozliczeñ kredytów i po¿yczek
z lat ubieg³ych w kwocie 1.371.545 z³. W zwi¹zku z powy¿szym
orzeczono jak w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8022 

Poz. 1929

1929
UCHWA£A Nr SO-11/9-A/P/Ln/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy Rakoniewice
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zm. w osobach:
Przewodnicz¹ca:

Danuta Szczepañska

Cz³onkowie:

Beata Rodewald - £aszkowska

W bud¿ecie (za³¹cznik Nr 3 do uchwa³y) zaplanowano
przychody ogó³em w kwocie 2.435.000 z³, w tym: z tytu³u
po¿yczek i kredytów w wysokoci 1.070.000,- z³, z tytu³u
innych rozliczeñ krajowych w wysokoci 1.365.000 z³ oraz
rozchody bud¿etu w wysokoci 1.936.293,74 z³ i dotycz¹ sp³at
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów.
Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu Gminy Rakoniewice Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 1.01.2006 r.
zad³u¿enie jednostki z tytu³u po¿yczek i kredytów wynosi³o
8.155.666,62 z³, co stanowi³o 36,94% planowanych dochodów
bud¿etu. Planowane do zaci¹gniêcia w 2006 r. po¿yczki
i kredyty wynosz¹ 1.070.000 z³.

Zdzis³aw Drost
po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Rakoniewice na
2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu, wyra¿a: opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy Rakoniewice

Uwzglêdniaj¹c sp³aty rat wczeniej zaci¹gniêtych zobowi¹zañ ustalono, ¿e d³ug na 31.12.2006 r. wyniesie 7.289.372,88
z³, co stanowi 32,48% planowanych dochodów bud¿etu, przy
dopuszczalnym d³ugu 60% wykonanych dochodów ogó³em
w tym roku bud¿etowym, a w trakcie roku bud¿etowego
³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e przekroczyæ
60% planowanych w danym roku bud¿etowym dochodów tej
jednostki, co wynika z przepisu art. 170 ustawy o finansach
publicznych.

Uzasadnienie
W bud¿ecie na 2006 r.(wed³ug stanu na dzieñ 15 marca
2006 r. po zmianie dokonanej Uchwa³¹ Nr XXXV/366/2006)
ustalone zosta³y:
- dochody w kwocie -

22.445.392,00 z³,

- wydatki w kwocie -

22.944.098,26 z³,

Prognozowana kwota d³ugu w kolejnych latach (wg stanu
na dzieñ 31 grudnia) w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towaæ siê bêdzie nastêpuj¹co:

- deficyt bud¿etu w wysokoci 498.706,26 z³, ma byæ sfinansowany przychodami z tytu³u po¿yczek i kredytów oraz
z tytu³u innych rozliczeñ krajowych.
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Gmina Rakoniewice nie udziela³a porêczeñ i nie planuje
tego w roku 2006.
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê Rakoniewice
prognozê d³ugu do 2010 r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³aty
zobowi¹zañ wraz z odsetkami (w odniesieniu do planowanych dochodów) w poszczególnych latach kszta³towaæ siê
bêd¹ nastêpuj¹co:
2006 r.  10,06% 2007 r.  10,65% 2008 r.  9,24% - 2009
r.  8,53% 2010 r.  5,20%

Zobowi¹zania te nie przekrocz¹ 15% planowanych dochodów bud¿etu, co spe³nia wymóg art. 169 ust. 1 ustawy
o finansach publicznych.
Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak
w sentencji.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Danuta Szczepañska
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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Poz. 1930

1930
UCHWA£A Nr SO 111/2-D/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Trzcinica deficytu bud¿etowego na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7
kwietnia 2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r.
w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Zofia Freitag

Cz³onkowie:

Zofia Kowalska
Idzi Kalinowski

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Trzcinica deficytu bud¿etowego na rok 2006 wyra¿a opiniê pozytywn¹.

w sprawie: zmian bud¿etu i w bud¿ecie Gminy Trzcinica na
2006 rok).
Uchwalony bud¿et na 2006 r. po dokonanych zmianach
uchwa³¹ nr XXXIII/195/06 obejmuje dochody bud¿etowe ogó³em w wysokoci 8.281.194 z³, wydatki bud¿etowe ogó³em
w kwocie 8.295.994 z³. W zwi¹zku z dokonanymi zmianami
bud¿etu powsta³ deficyt bud¿etowy w kwocie 14.800 z³, który
sfinansowany zostanie przychodami z kredytu w kwocie ogó³em 257.000 z³. Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów na 2006 r. stanowi 0,18% i nie przekracza
relacji deficytu do dochodów jaka mo¿e byæ planowana
w bud¿etach jednostek samorz¹du terytorialnego na 2006 r.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu jest prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do pozyskania.
Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Uzasadnienie
Oceny mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Trzcinica
deficytu bud¿etowego na rok 2006 dokonano w oparciu
o uchwa³ê nr XXXII/188/05 Rady Gminy Trzcinica z dnia 29
grudnia 2005 r. w sprawie: uchwalenia bud¿etu Gminy Trzcinica na 2006 rok ze zmianami (ostatnia zmiana uchwa³¹ nr
XXXIII/195/06 Rady Gminy Trzcinica z dnia 16 marca 2006 r.

Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zofia Freitag
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.
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Poz. 1931

1931
UCHWA£A Nr SO-9/8-A/D/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy W³oszakowice
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze
zmianami w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Zdzis³aw Drost

Cz³onkowie:

Danuta Szczepañska
Beata Rodewald - £aszkowska

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy W³oszakowice na
2006 rok ustalonego w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwa³¹
Nr XXIX/246/2005 oraz uchwa³ zmieniaj¹cych bud¿et
a w szczególnoci Uchwa³y Nr XXXI/256/2006 z dnia
2 marca 2006 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci
sfinansowania przez Gminê W³oszakowice deficytu bud¿etowego w 2006 r.
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2006r. Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy W³oszakowice na 2006 rok uchwalonym w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXIX/246/2005
Rada Gminy W³oszakowice zaplanowa³a dochody w wysokoci 15.547.417 z³ oraz wydatki w wysokoci 17.888.277 z³.
Deficyt bud¿etowy, wykazany zgodnie z art. 168 ustawy
o finansach publicznych, w wysokoci 2.340.860 z³ sfinansowany zostanie z przychodów z po¿yczek zaci¹gniêtych na
rynku krajowym. Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y ujête
w za³. Nr 11 do uchwa³y gdzie zaplanowano przychody
z po¿yczek i kredytów w wysokoci 2.340.860z³ oraz z tytu³u
nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w kwocie 312.900 z³.
Uchwa³¹ Nr XXXI/256/2006 z dnia 2 marca 2006 r. Rada
Gminy w W³oszakowicach ustali³a dochody w wysokoci
15.547.417 z³ a wydatki w wysokoci 18.290.125 z³. Deficyt
bud¿etowy w kwocie 2.742.708z³, co stanowi 17,64% planowanych dochodów, zostanie pokryty przychodami z po¿yczki
oraz nadwy¿ki z lat ubieg³ych. W za³. Nr 2 zaplanowano

przychody z tytu³u po¿yczki z WFOiGW w kwocie 2.000.000
z³ oraz z tytu³u nadwy¿ki bud¿etowej z lat ubieg³ych w kwocie
1.055.608 z³, czyli pozwalaj¹cej na sfinansowanie powsta³ego
deficytu bud¿etowego.
Na podstawie posiadanych dokumentów Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 01.01.2006 r. gmina ma zaci¹gniête
zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek w wysokoci
1.068.200 z³ co stanowi³o 6,87% (górny pu³ap wysokoci
d³ugu wynosi 60% - art. 170 ustawy o finansach publicznych)
planowanych dochodów bud¿etu Gminy W³oszakowice na
2006 r.
W bud¿ecie Gminy na 2006 r. zaplanowano rodki (rozchody) na sp³atê kredytów i po¿yczek w wysokoci 312.900 z³ oraz
na sp³atê odsetek od kredytów i po¿yczek w kwocie 60.000 z³
co stanowi 2,40% planowanych dochodów.
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 2.755.300 z³ co stanowiæ bêdzie 17,72% planowanych
dochodów na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e wysokoæ d³ugu publicznego w 2006 r. i w latach sp³aty zaci¹gniêtego d³ugu nie
przekroczy 60% planowanych dochodów.
Na podstawie sprawozdania Rb-NDS stwierdzono, ¿e
Gmina posiada nadwy¿kê bud¿etow¹ z lat ubieg³ych w wysokoci 1.701.079 z³.
W wyniku analizy sprawozdañ oraz informacji dotycz¹cej
przewidywanych obci¹¿eñ bud¿etu Gminy z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów Sk³ad Orzekaj¹cy uzna³, ¿e uzyskanie
przez Gminê wskazanych w bud¿ecie przychodów na sfinansowanie deficytu jest realne. Bior¹c powy¿sze pod uwagê
Sk³ad Orzekaj¹cy orzek³ jak w sentencji. Uchwa³a niniejsza
podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji
uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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Poz. 1932

1932
UCHWA£A Nr SO-9/10-A/P/2006/Ln SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 31 marca 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o prognozie kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy W³oszakowice
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. Nr 55 z 2001 r., poz. 577 ze zmianami) w zwi¹zku z art.
172 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Sk³ad Orzekaj¹cy
wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze
zmianami w osobach:
Przewodnicz¹cy:

Zdzis³aw Drost

Cz³onkowie:

Danuta Szczepañska
Beata Rodewald - £aszkowska

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy W³oszakowice na
2006 rok (wraz ze zmianami) oraz prognozy kwoty d³ugu
Gminy W³oszakowice wyra¿a opiniê pozytywn¹ o prognozie kszta³towania siê d³ugu Gminy W³oszakowice.
Uzasadnienie
W bud¿ecie Gminy W³oszakowice na 2006 rok uchwalonym w dniu 29 grudnia 2005 r. Uchwa³¹ Nr XXIX/246/2005
Rada Gminy W³oszakowice zaplanowa³a dochody w wysokoci 15.547.417 z³ oraz wydatki w wysokoci 17.888.277 z³.
Deficyt bud¿etowy, wykazany zgodnie z art. 168 ustawy
o finansach publicznych, w wysokoci 2.340.860 z³ (stanowi
to 15,06% planowanych dochodów) sfinansowany zostanie
z przychodów z po¿yczek zaci¹gniêtych na rynku krajowym.
Przychody i rozchody bud¿etu zosta³y ujête w za³. Nr 11.
Uchwa³¹ Nr XXXI/256/2006 z dnia 2 marca 2006r. Rada
Gminy w W³oszakowicach ustali³a dochody w wysokoci
15.547.417 z³ a wydatki w wysokoci 18.290.125 z³. Deficyt
bud¿etowy w kwocie 2.742.708 z³ zostanie pokryty przychodami z po¿yczki oraz nadwy¿ki z lat ubieg³ych. W za³. Nr
2 zaplanowano przychody z tytu³u po¿yczki z WFOiGW
w kwocie 2.000.000 z³ oraz z tytu³u nadwy¿ki bud¿etowej z lat
ubieg³ych w kwocie 1.055.608 z³.
Do Regionalnej Izby Obrachunkowej przekazana zosta³a
równie¿ Prognoza sp³aty d³ugu Gminy W³oszakowice na lata
2006  2010. Oceniaj¹c przed³o¿on¹ prognozê kwoty d³ugu
Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e na dzieñ 01.01.2006 r. gmina ma
zaci¹gniête zobowi¹zania z tytu³u kredytów i po¿yczek w
wysokoci 1.068.200 z³ co stanowi³o 6,87% (górny pu³ap

wysokoci d³ugu wynosi 60% - art. 170 ustawy o finansach
publicznych) planowanych dochodów bud¿etu Gminy W³oszakowice na 2006r.
Prognozowana kwota d³ugu na dzieñ 31.12.2006 r. wyniesie 2.755.300 z³ co stanowiæ bêdzie 17,72% planowanych
dochodów gminy na 2006 r. (przy dopuszczalnym d³ugu 60%
planowanych dochodów).
Prognozowana kwota d³ugu w latach sp³aty tj. do roku
2010 w odniesieniu do planowanych dochodów kszta³towaæ
siê bêdzie nastêpuj¹co:
2007 r. - 11,96% 2008 r.  6,41% 2009 r. - 3,15% 2010 r.
 0,00%.
Bior¹c pod uwagê opracowan¹ przez Gminê prognozê
d³ugu Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, ¿e sp³ata zobowi¹zañ wraz
z odsetkami w poszczególnych latach kszta³towaæ siê bêdzie,
w odniesieniu do planowanych dochodów, nastêpuj¹co:
2006 r. - 2,40% 2007 r. - 6,05% 2008 r. - 5,81% 2009 r. 3,57% 2010 r. - 3,33%.
Górny pu³ap kwoty sp³aty rat kredytów i po¿yczek wynosi
15% - art. 169 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) planowanych dochodów bud¿etu gminy na 2006 r.
Sk³ad Orzekaj¹cy stwierdza, ¿e ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w 2006 roku rat z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów
i po¿yczek nie przekroczy 15% planowanych dochodów bud¿etu gminy a wysokoæ d³ugu publicznego nie przekroczy
60% planowanych dochodów gminy na 2006 r. Przed³o¿ona
prognoza kszta³towania siê d³ugu publicznego Gminy W³oszakowice jest prawid³owa. Bior¹c powy¿sze pod uwagê Sk³ad
Orzekaj¹cy opiniuje jak w sentencji. Uchwa³a niniejsza podlega opublikowaniu w trybie przewidzianym dla publikacji
uchwa³y bud¿etowej.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Zdzis³aw Drost
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia
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Poz. 1933

1933
UCHWA£A Nr SO - 113/4 -D/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Czermin deficytu bud¿etowego na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Teresa Marczak

Cz³onkowie:

Idzi Kalinowski
Zofia Freitag

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), w zwi¹zku
z uchwa³¹ Nr XXVII/176/06 z dnia 16 marca 2006 r.
w sprawie zmiany bud¿etu gminy Czermin na 2006 r.
wyra¿a opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania
przez Gminê Czermin deficytu bud¿etowego na rok 2006.
Uzasadnienie
Oceniaj¹c mo¿liwoæ sfinansowania przez Gminê Czermin
deficytu bud¿etowego na rok 2006 Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
Bud¿et na 2006 r. po zmianie obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 8.120.000 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
10.983.577 z³. Deficyt bud¿etowy zosta³ zwiêkszony z kwoty
2.248.577 z³ do kwoty 2.863.577 z³, tj. o kwotê 615.000 z³.
Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów na
2006 r. wynosi 35,27%.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego wskazane zosta³y przychody z po¿yczek i kredytów. Przychody ogó³em ustalono w kwocie 3.537.577 z³, z tego z tytu³u kredytu
w kwocie 2.723.577 z³ oraz z tytu³u po¿yczki z Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 814.000 z³. W ramach planowanej kwoty kredytu i po¿yczki
kwota kredytu w wysokoci 1.703.978 z³ oraz po¿yczki
w wysokoci 464.000 z³ przeznaczona jest na zadania realizowane w ramach programu Restrukturyzacja i modernizacja
sektora ¿ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Na
zadania te w bud¿ecie planowane s¹ wydatki w ³¹cznej kwocie
2.167.978 z³, w tym 1.356.989 z³ bêdzie pochodziæ ze rodków
funduszu strukturalnego (Europejski Fundusz Orientacji
i Gwarancji Rolnej  Sekcja Orientacji).
W przychodach z tytu³u kredytów planowana jest kwota
1.356.989 z³ na finansowanie wydatków z udzia³em rodków

Funduszu. Rozchody z tytu³u sp³aty krajowych po¿yczek
i kredytów ustalono ogó³em w kwocie 674.000 z³.
Jak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18
maja 2005 r. w sprawie og³oszenia kwot i relacji, o których
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (M.P.
Nr 30, poz. 429), relacja ³¹cznej kwoty pañstwowego d³ugu
publicznego powiêkszonej o kwotê przewidywanych wyp³at
z tytu³u porêczeñ i gwarancji udzielonych przez podmioty
sektora finansów publicznych do produktu krajowego brutto
za 2004 r. wynosi³a 50,2%.
W zwi¹zku z tym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych, Rada Ministrów
uchwala projekt ustawy bud¿etowej, w którym relacja deficytu bud¿etu pañstwa do dochodów bud¿etu pañstwa nie mo¿e
byæ wy¿sza ni¿ analogiczna relacja z roku bie¿¹cego. Relacja
deficytu bud¿etu pañstwa do dochodów bud¿etu pañstwa
zgodnie z ustaw¹ bud¿etow¹ na 2005 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 278
poz. 2755)  wynosi³a 20,0%. Relacja o której mowa wy¿ej
stanowi górne ograniczenie relacji deficytu ka¿dej jednostki
samorz¹du terytorialnego do jej dochodów, jaka mo¿e zostaæ
uchwalona w bud¿ecie jednostki samorz¹du terytorialnego.
Ograniczeñ o których mowa wy¿ej nie stosuje siê do kwot
deficytu bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego sfinansowanych nadwy¿k¹ z lat poprzednich a tak¿e sfinansowanych emisj¹ papierów wartociowych, zaci¹gniêtymi kredytami i po¿yczkami w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Zwa¿ywszy na fakt finansowania deficytu bud¿etowego
w kwocie 1.356.998 z³ przychodami z kredytów na finansowanie projektów realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z Unii Europejskiej, to relacja deficytu do planowanych
dochodów stanowiæ bêdzie 18,55%.
Ponadto wg oceny Sk³adu Oceniaj¹cego wskazane
w uchwale bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami z po¿yczek i kredytów jest prawnie dopuszczalne
i mo¿liwe do pozyskania zwa¿ywszy na fakt, ¿e d³ug Gminy
na koniec 2005 roku wyniós³ 2.681.500 z³ co stanowi³o 32,81%
wykonanych dochodów na koniec 2005 r. Z przed³o¿onej do
bud¿etu prognozy wynika, ¿e w kolejnych latach bud¿etowych
2006 - 2012 bêd¹ zachowane wymogi wynikaj¹ce z art. 169
ust. 1 i art. 170 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych okrelaj¹ce limity sp³at zobowi¹zañ,
jak i limity wysokoci d³ugu w porównaniu do dochodów
jednostki.
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Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Poz. 1933, 1934

Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak

1934
UCHWA£A Nr SO  112/4-P/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 3 kwietnia 2006 r.
w sprawie opinii o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy Czermin
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004, Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada
2004 r. zmieniony zarz¹dzeniami nr 16/2005 z dnia 7 kwietnia
2005 r. i nr 25/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Teresa Marczak

Cz³onkowie:

Zofia Kowalska

podstawie sprawozdañ bud¿etowych Rb - Z o stanie zobowi¹zañ wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia
31 grudnia roku 2005, Sk³ad Orzekaj¹cy, ustali³ co nastêpuje:
Uchwalony bud¿et na 2006 r. obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 7.920.000 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
10.168.577 z³. Deficyt bud¿etowy w kwocie 2.248.577 z³ sfinansowany zostanie przychodami z po¿yczek i kredytów. Przychody ogó³em ustalono w kwocie 2.922.577 z³, z tego z tytu³u
kredytu w kwocie 2.108.577 z³, w tym na zadania realizowane
ze rodków funduszy strukturalnych w wysokoci 1.356.998 z³
oraz z tytu³u po¿yczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 814.000 z³. Rozchody z tytu³u sp³aty krajowych po¿yczek i kredytów ustalono
ogó³em w kwocie 674.000 z³.

Zofia Freitag
dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. Nr 55, poz. 577)
oraz art. 172 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.
2104) o prawid³owoci prognozy kwoty d³ugu Gminy
Czermin po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Czermin na
2006 r. oraz prognozy kwoty d³ugu przed³o¿onej w dniu 15
marca 2006 r. wyra¿a opiniê pozytywn¹.

Z kwartalnego sprawozdania Rb  Z o stanie zobowi¹zañ
wg tytu³ów d³u¿nych oraz gwarancji i porêczeñ jednostki
samorz¹du terytorialnego za okres od pocz¹tku roku do dnia
31 grudnia 2005 r. wynika, ¿e kwota zobowi¹zañ Gminy
z tytu³u kredytów i po¿yczek na koniec 2005 r. wynosi³a
2.681.500 z³ i do wykonanych dochodów na koniec 2005 r.
wynios³a 32,81%.

Uzasadnienie
Na podstawie przed³o¿onego dnia 24 lutego 2006 r. bud¿etu Gminy Czermin na 2006 r. podjêtego uchwa³¹ nr XXVI/168/
05 z dnia 29 grudnia 2006 r. oraz prognozy dochodów,
wydatków oraz d³ugu gminy w latach 2006  2011, a tak¿e na
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Wed³ug prognozy d³ug gminy oraz wskaniki zad³u¿enia
i sp³aty zad³u¿enia w latach 2006 - 2011 przedstawiaj¹ siê
nastêpuj¹co:
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Wskaniki wyliczono z uwzglêdnieniem art. 169 ust. 3 oraz
art. 170 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e w latach 2006 - 2011
planowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku nie przekroczy
60% planowanych dochodów jednostki w danym roku bud¿etowym, a ³¹czna kwota przypadaj¹cych do sp³aty w danym
roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami przez jednostkê nie przekroczy 15% planowanych
dochodów bud¿etu Gminy.
Zgodnie z art. 170 ust. 1 ³¹czna kwota d³ugu jednostki
samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie
mo¿e przekroczyæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej
jednostki w tym roku bud¿etowym. W trakcie roku bud¿etowego ³¹czna kwota d³ugu na koniec kwarta³u nie mo¿e
przekraczaæ 60% planowanych w danym roku bud¿etowym
dochodów tej jednostki (ust. 2). Ograniczeñ tych nie stosuje
siê do emitowanych papierów wartociowych, kredytów
i po¿yczek zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi

Poz. 1934, 1935

w umowie zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej
(ust. 3).
Sk³ad Orzekaj¹cy zwraca uwagê, ¿e przy zaci¹ganiu dalszych zobowi¹zañ nie objêtych przed³o¿on¹ prognoz¹ nale¿y
przestrzegaæ przy uchwalaniu i wykonywaniu bud¿etu lat
nastêpnych norm wynikaj¹cych z art. 169 i 170 ustawy
o finansach publicznych. Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249,
poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1935
UCHWA£A Nr SO - 115/4 -D/Ka/06 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 4 kwietnia 2006 r.
w sprawie opinii o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê Jaraczewo deficytu bud¿etowego na rok 2006
Sk³ad Orzekaj¹cy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu wyznaczony zarz¹dzeniem nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 listopada 2004 r. ze zmianami w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Teresa Marczak

Cz³onkowie:

Zofia Kowalska
Zofia Freitag

dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) oraz art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), w zwi¹zku
z uchwa³¹ Nr XL/202/06 z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie
zmian w bud¿ecie gminy Jaraczewo na 2006 r. wyra¿a
opiniê pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania przez Gminê
Jaraczewo deficytu bud¿etowego na rok 2006.

Uzasadnienie
Oceniaj¹c mo¿liwoæ sfinansowania przez Gminê Jaraczewo deficytu bud¿etowego na rok 2006 po przed³o¿eniu uchwa³y
nr XL/202/06 Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
Bud¿et na 2006 r. po zmianie obejmuje dochody bud¿etowe w wysokoci 15.392.918 z³, wydatki bud¿etowe w kwocie
16.521.331 z³, deficyt bud¿etowy w kwocie 1.128.413 z³. Relacja planowanego deficytu do planowanych dochodów na
2006 r. wynosi 7,33% i nie przekracza relacji deficytu do
dochodów jaka mo¿e byæ planowana w bud¿etach jednostek
samorz¹du terytorialnego na 2006 r.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etowego wskazane zosta³y przychody z wolnych rodków pieniê¿nych na
rachunku bie¿¹cym bud¿etu jednostki samorz¹du terytorialnego wynikaj¹cych z rozliczeñ z lat ubieg³ych. Ogó³em
w bud¿ecie 2006 r. po zm. planowane s¹ przychody w kwocie
2.028.413 z³, z tego: z po¿yczek i kredytów zaci¹gniêtych na
rynku krajowym w wysokoci 395.000 z³ oraz z wolnych
rodków w wysokoci 1.633.413 z³, rozchody ogó³em ustalono
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w kwocie 900.000 z³, z tego: wykup papierów wartociowych
w wysokoci 500.000 z³ i sp³aty krajowych po¿yczek i kredytów w wysokoci 400.000 z³.

Poz. 1935, 1936

Wskazuj¹c na zachowanie wymogów ustawy o finansach
publicznych Sk³ad Orzekaj¹cy postanowi³ jak w uchwale.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb - NDS  o nadwy¿ce/
deficycie Gminy Jaraczewo za okres od pocz¹tku roku do dnia
31 grudnia 2005 r. kwota wolnych rodków na dn. 31 grudnia
2005 r. wynosi³a 1.633.413 z³, tj. w wysokoci rodków zaplanowanych z tego tytu³u w bud¿ecie na 2006 r.

Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Teresa Marczak
Pouczenie: Od uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego s³u¿y odwo³anie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu w terminie 14 dni od daty dorêczenia uchwa³y.

1936
UCHWA£A Nr SO.0951/127/18/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Kamierz
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Leon Pa³ecki

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Marzena Kalemba

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kamierz na 2006
rok po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady Gminy Nr
XLIV/269/06 z dnia 9.03.2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie
w dniu 17 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Gminy Kamierz w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Kamierz na 2006 rok po zmianach
wprowadzonych uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLIV/269/06 z dnia
9.03.2006 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
22.124.641 z³ i wydatki w wysokoci 24.747.066 z³. Deficyt

bud¿etu wynosi 2.622.425 z³. Relacja deficytu do planowanych dochodów wynosi 11,85%.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
124.565 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³atê
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku
krajowym w kwocie 2.746.990 z³ (§952).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty
w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz
z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie 284.043 z³, co stanowi
1,28% planowanych dochodów.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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Poz. 1937

1937
UCHWA£A Nr SO.0951/126/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Komorniki
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust 1. pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze
zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Aniela Michalec

Cz³onkowie:

Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Komorniki na 2006
rok po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady Gminy Nr
XLVI/286/2006 z dnia 20 marca 2006 r. przed³o¿on¹ tut.
Izbie w dniu 22 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Komorniki na 2006 rok po zmianach
wprowadzonych uchwa³¹ Rady Gminy Nr XLVI/286/2006
z dnia 20 marca 2006 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 29.761.020 z³ i wydatki w wysokoci 31.574.497
z³. Deficyt bud¿etu wynosi 1.813.477 z³. Relacja deficytu do
planowanych dochodów wynosi 6,09%.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody w wysokoci 4.797.477 z³ z tytu³u:

- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 4.000.000 z³. (§952),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 797.477 z³ (§955) 
wprowadzone do bud¿etu wskazan¹ wy¿ej uchwa³¹ zmieniaj¹c¹ bud¿et.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
2.984.000 z³ z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami:
- z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe
do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania
z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ich ³¹czna kwota
przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat
kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ
bêdzie 3.215.300 z³, co stanowi 10,8% planowanych dochodów,
- z wolnych rodków w wietle dokumentów zgromadzonych w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok jest mo¿liwe,
bowiem gmina posiada wolne rodki w kwocie 797.479 z³.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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Poz. 1938

1938
UCHWA£A Nr SO.0951/125/18/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 7 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Sieraków
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹cy:

Leon Pa³ecki

Cz³onkowie:

Aniela Michalec
Marzena Kalemba

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Sieraków na
2006 rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXXII
/281/06 z dnia 16 marca 2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie
w dniu 23 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê pozytywn¹
o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
W bud¿ecie Miasta i Gminy Sieraków na 2006 rok uchwalonego uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr XXXII/281/06 z dnia 16
marca 2006 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
14.356.254,40 z³ i wydatki w wysokoci 15.381.454,40 z³.
Deficyt bud¿etu wynosi 1.025.200 z³. Relacja deficytu do
planowanych dochodów wynosi 7,14%.
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody w wysokoci 2.100.000 z³ z tytu³u:

- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 2.020.000 z³. (§952),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 80.000 z³ (§955) 
wprowadzone do bud¿etu.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
1.074.800 z³ z tytu³u przypadaj¹cych do sp³aty otrzymanych
krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami:
- z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe
do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania
z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ich a ³¹czna kwota
przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat
kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ
bêdzie 1.264.800 z³, co stanowi 8,81% planowanych dochodów,
- z wolnych rodków w wietle dokumentów zgromadzonych w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok wynika, ¿e gmina
posiada wolne rodki w kwocie 784.873 z³.
Przewodnicz¹cy
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Leon Pa³ecki
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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Poz. 1939

1939
UCHWA£A Nr SO.0951/130/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 11 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta i Gminy Mosina
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Aniela Michalec

Cz³onkowie:

Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta i Gminy Mosina na
2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Miejskiej Nr LVI/426/06 z dnia 30 marca 2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 6 kwietnia 2006 roku wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Miasta i Gminy Mosina w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³,
co nastêpuje:
W bud¿ecie Miasta i Gminy Mosina na 2006 r. po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady Miejskiej Nr LVI/426/06
z dnia 30 marca 2006 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 42.488.854 z³ i wydatki w wysokoci 50.246.854
z³. Deficyt bud¿etu wynosi 7.758.000 z³. Relacja deficytu do
planowanych dochodów wynosi 18,26%.
Jako ród³o sfinansowania planowanego deficytu bud¿etu
oraz na sp³atê wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
wskazane zosta³y przychody w kwocie 11.758.000 z³ z tytu³u:

- sprzeda¿y obligacji w kwocie 10.000.000 z³ (§952),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 1.758.000 z³ (§955) 
wprowadzone do bud¿etu wskazan¹ wy¿ej uchwa³¹ zmieniaj¹c¹ bud¿et.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
4.000.000 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami:
- z emisji obligacji s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania na koniec
2006 roku z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów
i wyemitowanych obligacji nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów, a ³¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty
w bie¿¹cym roku bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek
wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie 4.130.000 z³,
co stanowi 9,78% planowanych dochodów,
- z wolnych rodków w wietle dokumentów zgromadzonych
w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok jest mo¿liwe, bowiem
gmina posiada wolne rodki w kwocie 2.049.259 z³.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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Poz. 1940

1940
UCHWA£A Nr SO.0951/122/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Dopiewo
D zia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. l i 2 ustawy
z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku
z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze
zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Marzena Kalemba

Cz³onkowie:

Karol Chyra
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Dopiewo na 2006
rok z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych uchwa³¹
Rady Gminy Nr LI/407/06 z dnia 20 marca 2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 23 marca 2006 roku wyra¿a: opini¹
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Gminy Dopiewo w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Dopiewo na 2006 r. z uwzglêdnieniem
zmian wprowadzonych uchwa³¹ Rady Gminy Nr LI/407/06
z dnia 20 marca 2006 r. - zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 28.074.266 z³ i wydatki w wysokoci 33.489.766
z³. Deficyt bud¿etu wynosi 5.415.500 z³. Relacja deficytu do
planowanych dochodów w>nosi 19,29%
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
630.000 z³ na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 3.800.000 z³. (§952), zaci¹gniêtych po¿yczek
na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków
pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej w kwocie
1.286.250 z³. (§903), innych rozliczeñ krajowych w kwocie
959.250 z³. (§955).
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% pla-

nowanych dochodów. Stosownie do art. 170 ust. l ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.) ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60% wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki
w tym roku bud¿etowym. Zgodnie z przepisem art. 170 ust.
3 ustawy o finansach publicznych ograniczeñ tych nie stosuje
siê do emitowanych papierów wartociowych, kredytów
i po¿yczek zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sfinansowanie deficytu rodkami z innych rozliczeñ krajowych jest realne bowiem z przed³o¿onego Bilansu za 2005 r.
wynika, ¿e Gmina posiada wolne rodki.
Prognozowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku wynosiæ
bêdzie 7.130.685 z³, co stanowi 25,40% planowanych dochodów, natomiast przy uwzglêdnieniu rodków pochodz¹cych
z po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em
rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE, kwota ta stanowi
8.416.935 z³, co stanowi 29,98% planowanych dochodów.
£¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi
odsetkami wynosiæ bêdzie 760.000 z³, co stanowi 2,71%
planowanych dochodów i mieci siê w granicach okrelonych
przepisem art. 169 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
- koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefmansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,
- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot, w okolicznociach o których mowa w art. art. 211
ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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UCHWA£A Nr SO.0951/123/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy £ubowo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad
Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa
Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze
zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Marzena Kalemba

Cz³onkowie:

Karol Chyra
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy £ubowo na 2006 rok
z uwzglêdnieniem zmian wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XXX/265/2006 z dnia 17 marca 2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 23 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Gminy £ubowo w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy £ubowo na 2006 r. z uwzglêdnieniem
zmian wprowadzonych uchwa³¹ Rady Gminy Nr XXX/265
/2006 z dnia 17 marca 2006 r. zaplanowane zosta³y dochody
w wysokoci 9.913.000 z³ i wydatki w wysokoci 11.433.721
z³. Deficyt bud¿etu wynosi 1.520.721 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w wysokoci
551.202 z³ z tytu³u:
- sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów
w kwocie 444.591(§992)
- sp³aty po¿yczek otrzymanych na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu
Unii Europejskiej w kwocie 106.611 (§963)
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz na sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody w kwocie 2.071.923 z³ z :
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 650.274 z³. (§952),

- zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 1.235.062 z³ (§903),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 186.587 z³ (§955) 
wprowadzone do bud¿etu wskazan¹ wy¿ej uchwa³¹ zmieniaj¹c¹ bud¿et
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami:
- z wolnych rodków w wietle dokumentów zgromadzonych w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok jest mo¿liwe,
bowiem Gmina posiada wolne rodki w kwocie 186.589 z³.
- z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe
do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania
z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów. Stosownie do art. 170
ust. 1 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu
jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym.
Zgodnie z przepisem art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych ograniczeñ tych nie stosuje siê do emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Prognozowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku wynosiæ
bêdzie 2.438.327 z³., co stanowi 24,6 % planowanych dochodów, natomiast przy uwzglêdnieniu rodków pochodz¹cych
z po¿yczki na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em
rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE, kwota ta stanowi
3.566.778 z³, co stanowi 35,98% planowanych dochodów.
£¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie 554.591 z³, co stanowi 5,59% planowanych dochodów i mieci siê w granicach okrelonych w art.
169 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
- koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,
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Poz. 1941, 1942

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot, w okolicznociach o których mowa w art. 211 ust.
2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba

1942
UCHWA£A Nr SO.0951/135/17/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 12 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Miasta Puszczykowa.
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 7
padziernika 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.) w zwi¹zku z art. 172
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104) Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby
Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004 r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:

Aniela Michalec

Cz³onkowie:

Gra¿yna Wróblewska
Karol Chyra

po dokonaniu analizy bud¿etu Miasta Puszczykowa na
2006 rok po zmianach wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Miasta Nr 210/06/IV z dnia 21 marca 2006 r. przed³o¿on¹
tut. Izbie w dniu 27 marca 2006 roku wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu
Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Miasta Puszczykowa w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Miasta Puszczykowa na 2006 r. po zmianach
wprowadzonych uchwa³¹ Rady Miasta Nr 210/06/IV z dnia 21
marca 2006 r. zaplanowane zosta³y dochody w wysokoci
17.822.969 z³ i wydatki w wysokoci 23.187.034 z³. Deficyt
bud¿etu wynosi 5.364.065 z³.
W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
1.360.800 z³ z tytu³u sp³aty otrzymanych krajowych po¿yczek
i kredytów (§992).

Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody w kwocie 6.724.865 z³ w tym:
- z zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 2.200.000 z³. (§952),
- z tytu³u innych rozliczeñ krajowych w kwocie 2.660.305 z³
(§955)  wprowadzone do bud¿etu wskazan¹ wy¿ej uchwa³¹
zmieniaj¹c¹ bud¿et,
- z zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 1.864.560 z³ (§903)  wprowadzone
do bud¿etu wskazan¹ wy¿ej uchwa³¹ zmieniaj¹c¹ bud¿et.
Relacja deficytu do planowanych dochodów bud¿etu bez
uwzglêdnienia po¿yczek na prefinansowanie wynosi 19,63%,
a przy uwzglêdnieniu kwoty po¿yczek na prefinansowanie
z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej oraz wolnych rodków relacja ta wyniesie 30,1%.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³o sfinansowania deficytu przychodami:
- z wolnych rodków w wietle dokumentów zgromadzonych
w tut. Izbie tj. Bilansu za 2005 rok jest mo¿liwe, bowiem
gmina posiada wolne rodki w kwocie 3.530.756 z³
- z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe
do pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania
z tytu³u zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów. Stosownie do art. 170
ust. 1 ustawy o finansach publicznych ³¹czna kwota d³ugu
jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku
bud¿etowego nie mo¿e przekraczaæ 60% wykonanych
dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 76

 8036 

Zgodnie z przepisem art. 170 ust. 3 ustawy o finansach
publicznych ograniczeñ tych nie stosuje siê do emitowanych papierów wartociowych, kredytów i po¿yczek zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi w umowie
zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Prognozowane zad³u¿enie Miasta na koniec roku wynosiæ
bêdzie 4.749.489 z³., co stanowi 26,65% planowanych dochodów, natomiast przy uwzglêdnieniu rodków pochodz¹cych
z po¿yczki na prefinansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE, kwota ta stanowi
6.614.049 z³, co stanowi 37,11% planowanych dochodów.

Poz. 1942, 1943

- z koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej,
- gdy okrelone w umowie rodki z funduszy strukturalnych
lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie zostan¹
przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie ich
zwrot, w okolicznociach o których mowa w art. 211 ust.
2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Aniela Michalec

£¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie 1.535.800 z³, co stanowi 8,62% planowanych dochodów i mieci siê w granicach okrelonych w art.
169 ustawy o finansach publicznych.

Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.

Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:

1943
UCHWA£A NR SO.0951/133/19/2006 SK£ADU ORZEKAJ¥CEGO
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU
z dnia 18 kwietnia 2006 r.
w sprawie wyra¿enia opinii o mo¿liwoci sfinansowania deficytu bud¿etu Gminy Kleszczewo
Dzia³aj¹c na podstawie art. 13 pkt 2 i art. 19 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 7 padziernika 1992 r. o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 ze zm.)
w zwi¹zku z art. 172 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005
r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)
Sk³ad Orzekaj¹cy wyznaczony Zarz¹dzeniem Nr 25/2004 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 9 listopada 2004
r. (ze zm.) w sk³adzie:
Przewodnicz¹ca:
Cz³onkowie:

Marzena Kalemba
Karol Chyra
Leon Pa³ecki

po dokonaniu analizy bud¿etu Gminy Kleszczewo na 2006
rok po dokonaniu zmian wprowadzonych uchwa³¹ Rady
Gminy Nr XLIV/218/2006 z dnia 29 marca 2006 r. przed³o¿on¹ tut. Izbie w dniu 3 kwietnia 2006 roku wyra¿a: opiniê
pozytywn¹ o mo¿liwoci sfinansowania deficytu

Uzasadnienie
Analizuj¹c mo¿liwoæ sfinansowania deficytu bud¿etu
Gminy Kleszczewo w 2006 roku Sk³ad Orzekaj¹cy ustali³, co
nastêpuje:
W bud¿ecie Gminy Kleszczewo na
niem zmian wprowadzonych uchwa³¹
/218/2006 z dnia 29 marca 2006 r. dochody w wysokoci 12.417.072 z³ i
15.840.300 z³. Deficyt bud¿etu wynosi

2006 r. z uwzglêdnieRady Gminy Nr XLIV
zaplanowane zosta³y
wydatki w wysokoci
3.423.228 z³.

W bud¿ecie zaplanowane zosta³y rozchody w kwocie
440.500 z³ na sp³atê otrzymanych krajowych po¿yczek i kredytów (§992).
Jako ród³o sfinansowania deficytu bud¿etu oraz sp³aty
wczeniej zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów wskazane zosta³y przychody z tytu³u:
- zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów na rynku krajowym
w wysokoci 1.551.728 z³. (§952)  zwiêkszone o 551.728 z³,
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- zaci¹gniêtych po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii
Europejskiej w kwocie 1.712.000 z³. (§903),
- innych rozliczeñ krajowych w kwocie 600.000 z³. (§955) 
wprowadzone do bud¿etu wskazan¹ wy¿ej uchwa³¹ zmieniaj¹c¹ bud¿et.
Relacja deficytu do planowanych dochodów bud¿etu bez
uwzglêdnienia po¿yczek na prefinansowanie wynosi 13,78%,
a przy uwzglêdnieniu kwoty po¿yczek na prefinansowanie
z udzia³em rodków pochodz¹cych z bud¿etu Unii Europejskiej relacja ta wyniesie 27,57%.
Wed³ug oceny Sk³adu Orzekaj¹cego wskazane w uchwale
bud¿etowej ród³a sfinansowania deficytu przychodami
z kredytów i po¿yczek s¹ prawnie dopuszczalne i mo¿liwe do
pozyskania, zwa¿ywszy na fakt, ¿e zobowi¹zania z tytu³u
zaci¹gniêtych po¿yczek i kredytów nie przekraczaj¹ 60% planowanych dochodów. Stosownie do art. 170 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr
249, poz. 2104 ze zm.) ³¹czna kwota d³ugu jednostki samorz¹du terytorialnego na koniec roku bud¿etowego nie mo¿e
przekraczaæ 60 % wykonanych dochodów ogó³em tej jednostki w tym roku bud¿etowym. Zgodnie z przepisem art. 170 ust.
3 ustawy o finansach publicznych ograniczeñ tych nie stosuje
siê do emitowanych papierów wartociowych, kredytów
i po¿yczek zaci¹ganych w zwi¹zku ze rodkami okrelonymi
w umowie zawartej z podmiotem dysponuj¹cym funduszami
strukturalnymi lub Funduszem Spójnoci Unii Europejskiej.
Sfinansowanie deficytu rodkami z innych rozliczeñ krajowych jest realne bowiem z przed³o¿onego Bilansu za 2005 r.
wynika, ¿e Gmina posiada wolne rodki w kwocie 772.885 z³.

Poz. 1943

Prognozowane zad³u¿enie Gminy na koniec roku wynosiæ
bêdzie 2.966.500 z³., co stanowi 23,89% planowanych dochodów, natomiast przy uwzglêdnieniu rodków pochodz¹cych
z po¿yczek na finansowanie zadañ realizowanych z udzia³em
rodków pochodz¹cych z bud¿etu UE, kwota ta stanowi
4.678.500 z³, co stanowi 37,68% planowanych dochodów.
£¹czna kwota przypadaj¹ca do sp³aty w bie¿¹cym roku
bud¿etowym rat kredytów i po¿yczek wraz z nale¿nymi odsetkami wynosiæ bêdzie 600.500 z³, co stanowi 4,84% planowanych dochodów i mieci siê w granicach okrelonych przepisem art. 169 ustawy o finansach publicznych.
Ponadto Sk³ad Orzekaj¹cy wskazuje, ¿e wskanik o którym
mowa w art. 169 i 170 ustawy o finansach publicznych mo¿e
wzrosn¹æ w przypadku:
koniecznoci zwrotu z w³asnych rodków po¿yczki
zaci¹gniêtej na prefinansowanie programów i projektów wspó³finansowanych rodkami pochodz¹cymi z bud¿etu Unii
Europejskiej, gdy okrelone w umowie rodki z funduszy
strukturalnych lub Funduszu Spójnoci Unii Europejskiej nie
zostan¹ przekazane lub po ich przekazaniu orzeczony zostanie
ich zwrot, w okolicznociach o których mowa w art. art. 211
ust. 2 i art. 214 ustawy o finansach publicznych.
Przewodnicz¹ca
Sk³adu Orzekaj¹cego
() Marzena Kalemba
Pouczenie: Od niniejszej uchwa³y Sk³adu Orzekaj¹cego
s³u¿y odwo³anie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od
daty jej dorêczenia.
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