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na usEugi związane z pielęgnacją drzew, i organiza-
cją akcji ekologicznych.. 

Na koniec roku, na wyodrębnionym rachunku 
GFOZ i GW pozostaEy [rodki obrotowe w kwocie 
10.500,37 zE.

RozdziaE VI. 
Wynik finansowy i podsumowanie sytuacji finan-

sowej na koniec 2009 r.

Realizacja budretu w 2009 rok przebiegaEa zgod-
nie z planem zaEoronym przez Radę Miejską. 

Zarówno wykonane dochody jak i wydatki oscylu-
ją w granicach 100% planu.

W 2009 r. nastąpiE spadek wykonanych dochodów 
w porównaniu z rokiem poprzednim o 434.036,00 
zE. przy czym same udziaEy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych zmniejszyEy się o 516.397,00 
zE. 

Jednocze[nie nastąpiE wzrost wydatków ogóEem 
o kwotę 119.921,00 zE. przy czym wydatki bierące 
wzrosEy ar o kwotę 1.079.115,00 zE. co jest faktem 
niepokojącym i z czego nalery wyciągnąć wnioski 
przy planowaniu i realizacji przyszEych budretów.

Rok 2009 zakoGczyE się deficytem w wysoko[ci 
｠ 619.614,57 zE. Jest to kwota, o którą wydatki 
ogóEem przewyrszyEy dochody ogóEem.

Warnym wskapnikiem sytuacji finansowej gminy 
jest poziom nadwyrki operacyjnej, a więc rórnicy 
pomiędzy dochodami bierącymi, a wydatkami bierą-
cymi, która w 2009 r. wyniosEa jedynie 38.737,00 
zE. 

Ze względu na to, re w 2009 r. trzeba byEo do-
konać spEaty poryczki z NFOZiGW w wysoko[ci 
400.000,00 zE. oraz spEaty kredytów w wysoko-
[ci 1.664.285,75 zE., dla zrównowarenia budretu 
wyemitowano obligacje komunalne w wysoko[ci 
2.680.000,00 zE.

Dochody ogóEem; 18.417.596,72 zE.
Przychody z tytuEu emisji obligacji komunalnych; 

2.680.000,00 zE. 
Przychody z tytuEu nadwyrki z lat ubiegEych 

141.019,89 zE.
RAZEM dochody + przychody 21.238.616,61 zE.

Wydatki ogóEem; 19.037.211,29 zE.
Rozchody ｠ spEaty poryczek i kredytów 

2.064.285,75 zE. 
RAZEM wydatki + rozchody 21.101.497,04 zE.

Po zbilansowaniu dochodów, przychodów oraz 
wydatków i rozchodów na koniec 2009 roku po-
zostaEy wolne [rodki w wysoko[ci 137.119,57 zE. 

Na koniec 2009 roku pozostaEy do spEaty zobo-
wiązania wymagalne w wysoko[ci 3.120.000,00 
zE. 

W 2010 roku zaplanowana jest spEata zobowiązaG 
w wysoko[ci 1.240.000,00 zE. 

Tak więc na koniec bierącego roku pozostaną 
do wykupu obligacje wyemitowane w 2009 r. w 
kwocie 1.880.000,00 zE. plus planowane, nowo 
wyemitowane obligacje w 2010 r. w wysoko[ci 
3.200.000,00 zE. 

Oznacza to re na koniec 2010 roku zadEurenie 
gminy wzro[nie do kwoty 5.080.000,00 zE. 

Pomimo wzrostu zadEurenia, sytuację finansową 
gminy nalery nadal ocenić jako dobrą, Odnosząc się 
do ustawowych progów Eącznej kwoty dEugu (60%), 
przewidywana kwota dEugu na 2010 r. wyniesie wg 
aktualnego planu 26,87%. 

Dączna kwota spEaty zadEurenia przewidywana 
jest na poziomie 6,56%, przy ustawowo dopusz-
czalnych 15%. 

Na podstawie art. 91 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 ze zmianami)

orzekam

niewarno[ć uchwaEy Nr XLII/321/2010 Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. w sprawie: miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego na terenie 
poEoronym w rejonie ulicy Jaraczewskiej w Borku 
Wlkp.-Osiedle Jaraczewskaｦ - ze względu na istotne 
naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 27 maja 2010 r. Rada Miejska Borku 

Wlkp. podjęEa uchwaEę Nr XLII///321/2010 w spra-
wie: miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego na terenie poEoronym w rejonie ulicy Ja-
raczewskiej w Borku Wlkp.-ｧOsiedle Jaraczewskaｦ.

UchwaEa wraz z dokumentacją planistyczną zosta-
Ea doręczona Wojewodzie Wielkopolskiemu w dniu 
5 lipca 2010 r.

Organ nadzoru dokonując badania zgodno[ci z 
prawem powyrszej uchwaEy stwierdziE co następu-
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je:
UchwaEa zostaEa podjęta na podstawie art. 18 ust. 

2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
z pópn. zm.) oraz art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. Nr 80. poz. 717 z pópn. zm.).

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 
o ochronie gruntów rolnych i le[nych (Dz.U. z 2004 
r. Nr 121 poz. 1266 ze zm.) przeznaczenie gruntów 
rolnych i le[nych na cele nierolnicze i niele[ne, do-
konuje się w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, sporządzonym w trybie okre[lonym 
w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. W związku z powyrszym, zgodnie 
z art. 17 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym burmistrz po podjęciu przez 
radę gminy uchwaEy o przystąpieniu do sporządze-
nia planu miejscowego uzyskuje zgodę na zmianę 
przeznaczenie gruntów rolnych i le[nych na cele 
nierolnicze i niele[ne.

Na terenie objętym przedmiotowym planem wy-
stępują grunty rolne klasy III a o Eącznej powierzchni 
ponad 0,5 ha. Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy 
o ochronie gruntów rolnych i le[nych przeznaczenie 
na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących 
urytki rolne klas I-III, jereli ich zwarty obszar pro-

jektowany do takiego przeznaczenia przekracza 0,5 
ha-wymaga uzyskania zgody Ministra Rolnictwa i 
Gospodarki qywno[ciowej. O tym, czy konieczna 
jest zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych na 
cele nierolnicze decyduje nie powierzchnia gruntów 
rolnych zajęta ostatecznie pod zrealizowaną inwe-
stycję, lecz powierzchnia gruntów rolnych prze-
znaczona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego na realizację tego celu nierolnicze-
go. W dokumentacji planistycznej do niniejszego 
planu brak jest takiej zgody. Brak wymaganej zgody 
potwierdza równier Burmistrz Borku Wlkp. w pi[mie 
z dnia 14 czerwca 2010 r.

Stwierdzam naruszenie trybu sporządzania planu 
miejscowego w związku z naruszeniem art. 17 pkt 
8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym oraz art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o ochro-
nie gruntów rolnych i le[nych. 

W związku z powyrszym orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone w terminie 30 dni od jego doręczenia do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Pozna-
niu za po[rednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 
pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy 
z 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 
z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 
158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 
21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 
i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i 
Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, 
poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 
oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530) 
oraz w związku z art. 104 ustawy z 14 czerwca 
1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 
49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, 
poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, 
poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 
682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 
1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 
1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) po rozpa-
trzeniu wniosku z 21 maja 2010 r. uzupeEnionego 
pismami z 31 maja, 22 czerwca i 20 lipca 2010 r. 
RWE Energetyka Trzemeszno spóEka z ograniczoną 

odpowiedzialno[cią z siedzibą w Trzemesznie posia-
dającej numer identyfikacji podatkowej (NIP): 557-
15-10-903, zwanej w dalszej czę[ci decyzji ｧPrzed-
siębiorstwemｦ

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepEa ustaloną przez Przed-
siębiorstwo, stanowiącą zaEącznik do niniejszej de-
cyzji na okres do 31 sierpnia 2011 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 §1 Kodeksu postępowania 
administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa 
posiadającego koncesje z 29 grudnia 1998 r. na wy-
twarzanie ciepEa nr WCC/726/122/W/OT-1/98/WF 
ze zmianami oraz na przesyEanie i dystrybucję ciepEa 
nr PCC/757/122/W/OT1/98/WF ze zmianami, 25 
maja 2010 r. zostaEo wszczęte postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie zatwierdzenia nowej taryfy 
dla ciepEa, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energe-
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