
Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 
stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rzą-
dowej w województwie /Dz. U. Nr 31, poz. 206/ 
zarządza się co następuje:

§ 1. W dniach od 25 maja 2010 r. do 6 czerwca 
2010 r. wprowadza się bezwzględny zakaz wstępu 
na waEy przeciwpowodziowe na terenie wojewódz-
twa wielkopolskiego.

§ 2. Zakaz nie dotyczy: funkcjonariuszy Policji 
i PaGstwowej Strary Porarnej, roEnierzy Wojska 
Polskiego, zaEóg jednostek systemu PaGstwowego 
Ratownictwa Medycznego oraz innych sEurb pu-
blicznych, wykonujących czynno[ci z zakresu dzia-
Eania tych sEurb, a takre innych osób wykonujących 
czynno[ci związane z ochroną przeciwpowodziową.

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Wiel-
kopolskiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Poli-
cji.

§ 4. Naruszenie przepisów niniejszego rozporzą-
dzenia podlega karze grzywny wymierzonej na za-
sadach i w trybie okre[lonym w ustawie z dnia 20 
maja 1971 r. ｠ Kodeks wykroczeG.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w rycie z dniem 
ogEoszenia w [rodkach masowego przekazu i pod-
lega publikacji w Dzienniku Urzędowym wojewódz-
twa wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142 poz. 1591 zmiany: Dz.U. z 2002 r. 
Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, 
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, Dz.U. z 2003 
r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 
r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Dz.U. z 
2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz.U. 
z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz.U. 
z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 
poz. 1218, Dz.U. z 2008 r. Nr 180poz. 1111, Nr 
223 poz. 1458, Dz.U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420), 
art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: Dz.U. z 2004 r. 
Nr6poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. z 2005 r. Nr 
113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, Dz.U. z 2006 r. 
Nr45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, Dz.U. z 2007 
r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. Nr 199 poz. 
1227, Nr 201 poz. 1237, Nr220poz. 1413) Rada 
Miejska w Chodziery uchwala, co następuje:

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Chodziery, zwany 
dalej planem.

2. Granice obszaru objętego planem oznaczono 
graficznie na rysunku planu w skali 1:1 000.

3. Integralnymi czę[ciami uchwaEy są:
1) rysunek planu, o którym mowa w ust.2, zwa-

ny dalej rysunkiem, stanowiący zaEącznik nr 1 do 
uchwaEy;

2) rozstrzygnięcie w sprawie stwierdzenie zgod-
no[ci miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego ze studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego m. Chodziery, 
stanowiące zaEącznik nr 2 do uchwaEy;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Chodziery w rejonie ul. Marcin-
kowskiego, stanowiące zaEącznik nr 3 do uchwaEy.

§2. 1. Na obszarze objętym planem nie występu-
ją:

1) obiekty i tereny chronione wymagające usta-
lenia zasad ochrony, dziedzictwa kulturowego, za-
bytków, dóbr kultury wspóEczesnej oraz krajobrazu 
kulturowego,

2) obiekty i tereny podlegające ochronie wymaga-
jące ustalenia granic i sposobów zagospodarowa-
nia ustalanych na podstawie przepisów odrębnych, 
w tym terenów górniczych, a takre nararonych na 

niebezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osu-
waniem się mas ziemnych,

3) obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym,

4) tereny, które mogą być objęte scaleniem i po-
nownym podziaEem nieruchomo[ci, o których mowa 
w przepisach o gospodarce nieruchomo[ciami.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się spo-
sobów i terminów tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i urytkowania terenów.

§3. 1. Obowiązują następujące oznaczenia gra-
ficzne, okre[lone na rysunku:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
zgodne z ewidencją gruntów,

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
niewystępujące w ewidencji gruntów

3) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy.
2. Maksymalne nieprzekraczalne linie zabudo-

wy dotyczą wszystkich elementów zaliczanych do 
kubatury brutto budynku oraz schodów zewnętrz-
nych, ramp, pochylni, zadaszeG i innych elementów 
związanych z budynkiem.

§4. Na obszarze objętym planem ustala się nastę-
pujące przeznaczenia terenów:

1) teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej i 
usEug; oznaczenie na rysunku - M/U,

2) teren usEug ogólnomiejskich; oznaczenie na ry-
sunku - U,

3) teren komunikacji drogowej - ulica lokalna; 
oznaczenie na rysunku - KD- L,

4) teren komunikacji drogowej - droga wewnętrz-
na; oznaczenie na rysunku - Kw.

§5. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym - tereny, dla których przeznaczono, w 
niniejszej uchwale, inne nir dotychczasowe uryt-
kowanie, mogą być wykorzystywane w sposób 
dotychczasowy, do czasu ich zagospodarowania 
zgodnie z planem.

§6. Dla wyznaczonego terenu istniejącej zabudo-
wy mieszkaniowej i usEug (M/U), w tym usEug pro-
dukcyjnych, o którym mowa w §4 pkt 1, ustala się 
następujące warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia:
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1) zachowanie stanu istniejącego - wysoko[ć nie-
przekraczająca 9,50 m powyrej terenu; dopuszcza 
się przeksztaEcenie na cele usEugowe w powiązaniu 
z terenem usEug ogólnomiejskich, poEoronym poza 
granicami niniejszego planu,

2) w zabudowie istniejącej, budynki lokalizowane 
są na granicy sąsiedniej dziaEki, o ile graniczą z za-
budową istniejącą,

3) o ile na terenie zabudowanym powierzchnia za-
budowy w stosunku do powierzchni dziaEki przekra-
cza 70% - ustala się zakaz nowej zabudowy,

4) wskapnik powierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy nir 15%,

5) zakaz grodzenia nieruchomo[ci w linii rozgrani-
czającej teren M/U od terenu drogi wewnętrznej Kw 
oraz od terenu drogi lokalnej KD-U

§7. Dla wyznaczonego terenu usEug ogólnomiej-
skich U, o którym mowa w §4 pkt 2, ustala się 
zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi.

§8. 1. Wyznaczony teren drogi publicznej KD-L, o 
którym mowa w §4 pkt 3, stanowi przestrzeG do re-
alizacji dróg - zgodnie z przeznaczeniem - oraz sieci 
uzbrojenia terenu.

2. Dla wyznaczonego terenu wymagane uzgod-
nienie z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków w zakresie sąsiedztwa z zabytko-
wym ukEadem urbanistycznym miasta podlegającym 
ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami.

§9. Dla wyznaczonego terenu drogi wewnętrznej 
Kw, o którym mowa w §4 pkt 4, ustala się zakaz 
grodzenia na caEej dEugo[ci granicy, z wyEączeniem 
odcinka granicy od strony posesji przy ul. J. Matejki 
3.

§10. Dla terenu objętego planem zapewnione jest 
powiązanie zewnętrzne z istniejącą drogą dojazdo-
wą (ul. J. Matejki) oraz drogą lokalną (ul. Marcin-
kowskiego).

§11. Na caEym obszarze objętym planem ustala 
się następujące wskapniki sEurące wyznaczaniu ilo-
[ci miejsc dla parkowania samochodów osobowych:

1) dla mieszkalnictwa - 1 miejsce postojowe/1 
mieszkanie,

2) dla usEug - 10+20 miejsc postojowych/ 
1000m2 powierzchni urytkowej obiektu.

§12. Dla obszaru objętego planem ustala się na-
stępujące zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 
technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę - z istniejącej sieci wodo-
ciągowej, podEączonej do systemu wodociągowego 
miasta,

2) zasilanie w energię elektryczną -z istniejącego 
systemu elektroenergetycznego przy zachowaniu 
istniejącej infrastruktury; dopuszcza się morliwo[ć 

przebudowy na drodze usunięcia kolizji na zasadach 
okre[lonych przez wEa[ciciela sieci,

3) zaopatrzenie w gaz - z istniejącej sieci gazocią-
gowej,

4) zaopatrzenie w ciepEo- ze pródeE ciepEa, z zasto-
sowaniem paliw: gazowych, pEynnych lub staEych 
charakteryzujących się niskimi wskapnikami emisji 
oraz wykorzystaniem alternatywnych pródeE ener-
gii i urządzeG do ich spalania o wysokim stopniu 
sprawno[ci,

5) odprowadzenie [cieków komunalnych - do ist-
niejącej sieci kanaEów sanitarnych,

6) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych 
- do istniejącej sieci kanaEów deszczowych,

7) zagospodarowanie mas ziemnych i odpadów 
w sposób selektywny w wyznaczonych miejscach, 
zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami 
oraz stosownie do przepisów odrębnych w tym za-
kresie,

8) obsEuga telekomunikacyjna - poprzez istniejący, 
rozbudowywany system Eączno[ci telefonicznej.

§13. 1. Tereny zabudowy mieszkaniowej i usEug 
(M/U) jest terenem, dla którego w rozumieniu prze-
pisów o ochronie [rodowiska ustalony zostaE do-
puszczalny poziom haEasu (50 / 45dB).

2. Ochronę [rodowiska realizuje się poprzez:
1) techniczne uzbrojenie terenu: zbiorowe zaopa-

trzenie w wodę, odprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych oraz odbiór [cieków komunalnych, z 
zachowaniem przepisów o [rodowisku,

2) komunalny system odbioru odpadów,
3) zachowanie zieleni naturalnej.

§14. 1. W związku z tym, re istniejące uzbroje-
nie techniczne w ulicach Marcinkowskiego i Matejki 
zapewnia obsEugę terenu objętego planem, nie roz-
strzyga się o sposobie realizacji zapisanych w miej-
scowym planie zagospodarowania､ przestrzennego 
- zadaG z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania.

2. Odbiór odpadów, następuje zgodnie przepisami 
szczególnymi w tym zakresie.

§15. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarze objętym planem, ustala 
się obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziemnych 
związanych z zagospodarowaniem lub zabudową 
terenu.

§16. Dla obszaru objętego planem ustala się 
stawkę 30% sEurącą naliczeniu jednorazowej opEaty 
z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, o której 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Burmi-
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strzowi Miasta Chodziery.

§18. Zgodnie z art. 34 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, na obszarze objętym niniejszą uchwaEą, 
tracą moc ustalenia uchwaEy Nr XXXVIII/357/2006 
Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 29 maja 2006 
r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego m. Chodziery (Dz. Urz. Woj. Wielko-
polskiego Nr 113 z dnia 18 lipca 2006 r.).

§19. UchwaEa obowiązuje po upEywie 30 dni od 
dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

(-) Maciej SzumiGski
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Stosownie do art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, zmiana Dz.U 
z 2004 r. Nr6poz. 41, Nr 141 poz. 1492, Dz.U. 
z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
Dz.U. z 2007 r. Nr127poz. 880, Dz.U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1227, Nr 220 poz. 
1413) Rada Miejska w Chodziery stwierdza zgod-
no[ć miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Chodziery w rejonie ulicy Mar-
cinkowskiego, z ustaleniami tekstu ujednoliconego 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego miasta Chodziery (uchwaEa Nr 
XLIII/400/06 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 23 
papdziernika 2006 r. o zmianie studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
miasta Chodziery)

Uzasadnienie
W miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego miasta Chodziery rejon ul. Marcinkow-
skiego uwzględniono wyznaczony w studium za-
sięg obszarów przeznaczonych pod zabudowę oraz 
zasady dysponowania wyodrębnionymi terenami. 
Uchwalenie dotychczasowego miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Cho-
dziery poprzedzaEo stwierdzenie zgodno[ci planu z 
ustaleniami studium (zaEącznik nr 13 do uchwaEy Nr 
XXXVIII/357/06 Rady Miejskiej w Chodziery z dnia 
29 maja 2006 r.) Plan dla rejonu ul. Marcinkowskie-
go obejmuje obszar przeznaczony pod zabudowę w 
dotychczasowym planie, stąd jego ustalenia są rów-
nier zgodne ze studium.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 zmiany: 
Dz.U. z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141 poz. 1402, 
Dz.U. z 2005 r. Nr 113 poz. 954, Nr 130 poz. 1087, 
Dz.U. z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 225 poz. 1635, 
Dz.U. z 2007 r. Nr 127 poz. 880, Dz.U. z 2008 r. 
Nr 199 poz. 1227, Nr 201 poz. 1227, Nr 220 poz. 
1413) Rada Miejska w Chodziery postanawia, co 
następuje:

§1. Nie uwzględnić przedstawionych przez Bur-
mistrza Miasta Chodziery nieuwzględnionych uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chodziery w rejonie ul. Mar-
cinkowskiego:

1. autor planu nie udziela danych co oznacza ozna-
kowanie M/U (rejon zabytkowy) opis nie ma takiego 
oznaczenia w planach miasta

uzasadnienie: kwestionowane oznaczenia uryte w 
projekcie planu są powszechnie stosowanymi ozna-
czeniami na planach zagospodarowania przestrzen-

nego, a ich znaczenie wyja[nione jest w §4 projektu 
planu oraz na rysunku;

2. autor planu nie udziela danych parametry itd.
uzasadnienie: uwagi nie uwzględniono z powodu 

braku sprecyzowania o jakie parametry chodzi;
3. plan przedstawiono w formacie A-4 bez poda-

nia m.in. wymiarów: Kw, U, KD-L (to traci Gmina 
m2) uzasadnienie: uwagi nie uwzględniono, ponie-
war plan sporządzony jest w podanej skali, a prze-
pisy prawne nie okre[lają obowiązującego formatu 
planu;

4. nie udostępniono opinii Dyrektora Regionalne-
go Ochrony Zrodowiska Nr 1163/9 z dnia 6.7.2009 
r. uzasadnienie: uwagi nie uwzględniono, poniewar 
skEadający uwagi nie wystąpiE o udostępnienie opi-
nii;

5. dotychczasowa dziaEalno[ć tego obiektu bez 
dostępu do parkingów jest nieporozumieniem itd. 
uzasadnienie: uwagi nie uwzględniono, poniewar 
ilo[ć miejsc parkingowych jest wystarczająca

6. wprowadza się drogę wewnętrzną będącą ka-
tegorią drogi niepublicznej, której wprowadzenie na-

ZaEącznik Nr 2
do uchwaEy Nr XLII/370/09
Rady Miejskiej w Chodziery

z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZE-

STRZENNEGO Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEqY

ZaEącznik Nr 3
do uchwaEy Nr XLII/370/09
Rady Miejskiej w Chodziery

z dnia 28 grudnia 2009 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO MIASTA CHODZIEqY W REJONIE UL. MARCINKOWSKIEGO
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rusza zasady sprawiedliwo[ci spoEecznej
uzasadnienie: trudno się zgodzić ir kategoria dro-

gi wewnętrznej narusza zasady sprawiedliwo[ci 
spoEecznej. Takie rozumowanie prowadziEoby do 
konieczno[ci rewizji sensu istnienia durej liczby 
dróg w mie[cie Chodziery, które będąc wEasno[cią 
Gminy Miejskiej nie są jednak zaliczone do dróg pu-
blicznych, w sensie przyjętym w ustawie o drogach 
publicznych. Drogi te, jako wEasno[ć publiczna są 
ogólnie dostępne dla wszystkich.

§2. PozostaEe uwagi nie stanowią uwag do pro-
jektu planu, poniewar nie kwestionują, ani w ra-
den sposób nie odnoszą się do ustaleG przyjętych 
w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Chodziery w rejonie ul. Mar-
cinkowskiego, w związku z czym nie rozstrzyga się 
o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 ｠ 
237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierp-
nia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, 
poz. 1240) oraz art. 166, 184 ust.1 pkt 10, ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 
(Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z pópn.zm.) w związku z 
art. 121 ust. 4-5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. ｠ Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy 
uchwala, co następuje:

§1. 1. Ustala się dochody budretu na 2010 rok w 
Eącznej kwocie 10.259.790 zE, w tym:

- dochody bierące w kwocie 9.660.833 zE,
- dochody majątkowe w kwocie 598.957 zE, zgod-

nie z zaEącznikiem Nr 1 do uchwaEy.
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) dochody związane z realizacją zadaG zleconych 

z zakresu administracji rządowej i innych zadaG zle-
conych ustawami w kwocie 1.424.224 zE, zgodnie 
z zaEącznikiem Nr 1a do uchwaEy,

2) dochody związane z realizacją zadaG wykony-
wanych na podstawie umów lub porozumieG mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwo-
cie 247.992 zE, zgodnie z zaEącznikiem Nr 1b do 
uchwaEy,

3) [rodki na finansowanie wydatków na realiza-
cję zadaG finansowanych z udziaEem [rodków, o 
których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, w kwocie 
248.957 zE, zgodnie z zaEącznikiem Nr 1c do uchwa-
Ey.

§2. 1. Ustala się wydatki budretu na 2010 rok w 
Eącznej kwocie 11.179.790 zE, zgodnie zaEącznikiem 
Nr 2 do uchwaEy, w tym:

1) wydatki bierące w kwocie 8.094.290 zE,

z tego:
a) wydatki bierące jednostek budretowych w 

kwocie Eącznej 6.096.404 zE,
w tym:
- wydatki na wynagrodzenia i skEadki od nich nali-

czane 4.033.934 zE,
- wydatki związane z realizacją zadaG statutowych 

jednostek budretowych 2.062.470 zE,
b) wydatki na dotacje na zadania bierące 147.500 

zE,
c) wydatki na [wiadczenia na rzecz osób fizycz-

nych 1.806.286 zE;
d) wydatki na obsEugę dEugu publicznego 44.100 

zE, zgodnie z zaEącznikiem Nr 2a do uchwaEy.
2) wydatki majątkowe w kwocie 3.085.500 zE, 

w tym:
a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 

kwocie 3.085.500 zE, zgodnie z zaEącznikiem Nr 2b 
do uchwaEy.

2. Ustala się limit wydatków na wieloletnie pro-
gramy inwestycyjne z wyodrębnieniem wydatków 
na finansowanie poszczególnych programów w la-
tach 2010 2012 zgodnie z zaEącznikiem Nr 2c.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują:
1) wydatki związane z realizacją zadaG zleconych 

z zakresu administracji rządowej i innych zadaG zle-
conych ustawami w kwocie 1.424.224 zE, zgodnie 
z zaEącznikiem Nr 2d do uchwaEy,

2) wydatki związane z realizacją zadaG wykony-
wanych na podstawie umów lub porozumieG mię-
dzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwo-
cie 247.992 zE, zgodnie z zaEącznikiem Nr 2e do 
uchwaEy.

§3. 1. Rórnica między dochodami i wydatka-
mi stanowi planowany deficyt budretu w kwocie 
920.000zE, który zostanie pokryty przychodami za-
ciąganych kredytów w kwocie 920.000 zE,

2. Ustala się przychody budretu w Eącznej kwocie 
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z dnia 8 stycznia 2010 r.

w sprawie w budretu na rok 2010


