
Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 134 ｠ 14779 ｠ Poz. 2570

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 
roku Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.)

orzekam
niewarno[ć §3 ust. 1 pkt 4 UchwaEy Nr 

XXXIV/320/2010 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z 
dnia 30 marca 2010 r w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego -czę[ć dzia-
Eek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb 
Wronczyn, gmina Stęszew ze względu na istotne 
naruszenie prawa.

UZASADNIENIE
W dniu 30 marca 2010 roku Rada Miejska Gmi-

ny Stęszew podjęEa uchwaEę Nr XXXIV/320/2010 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego - czę[ć dziaEek o numerach ewi-
dencyjnych 568 i 569, obręb Wronczyn, gmina 
Stęszew. UchwaEa zostaEa doręczona Wojewodzie 
Wielkopolskiemu w dniu 13 kwietnia 2010 roku. 
UchwaEę podjęto na podstawie przepisu.art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 
717 ze zm.)

Dokonując oceny zgodno[ci z prawem przedmio-
towej uchwaEy organ nadzoru stwierdziE, co nastę-
puje:

Rada Miejska Gminy Stęszew podejmując uchwa-
Eę Nr XXXIV/320/2010 w sprawie miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego - czę[ć dzia-
Eek o numerach ewidencyjnych 568 i 569, obręb 
Wronczyn, gmina Stęszew postanowiEa w §3 ust. 
1 pkt 4, re obowiązującym ustaleniem planu jest 
oznaczenie graficzne wskazujące na teren ograni-
czonego sposobu prowadzenia eksploatacji.

Zgodnie z §8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wy-

maganego projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego (Dz.U. Nr 163, poz. 1587) 
na projekcie rysunku planu miejscowego stosuje 
się nazewnictwo i oznaczenia umorliwiające jedno-
znaczne powiązanie projektu rysunku planu miej-
scowego z projektem tekstu planu miejscowego.

W odniesieniu do przedmiotowego zapisu uchwaEy 
organ nadzoru stwierdza, re na rysunku brak ozna-
czeG graficznych, o których mowa w zapisach §3 
ust. 1 pkt 4 uchwaEy. W przepisie tym napisano, re 
ｧteren ograniczonego sposobu prowadzenia eksplo-
atacjiｦ oznaczono graficznie i stanowi on obowią-
zujące ustalenia planu, natomiast na rysunku planu 
takiego terenu nie wyznaczono, wskazując teren na 
którym obowiązuje caEkowity zakaz prowadzenia 
eksploatacji. Wskazać nalery równier, re intencją 
organu gminy byEo ustalenie na planie caEkowitego 
zakazu zabudowy oraz eksploatacji co wynika z za-
pisów §10 ust 2 lit a) i lit b).

Wprowadzenie okre[lonego w §3 ust. 1 pkt 4 
ustalenia planu sprzecznego z zapisami uchwaEy i 
jej czę[cią graficzną powoduje trudno[ci interpreta-
cyjne na dalszych etapach realizacji inwestycji obję-
tych planem, co utrudnia bądp uniemorliwia wyda-
nie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Biorąc powyrsze pod uwagę orzeczono jak w sen-
tencji.

Niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze more być za-
skarrone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjne-
go w Poznaniu z powodu niezgodno[ci z prawem w 
terminie 30 dni od daty jego doręczenia, za po[red-
nictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Wojewoda Wielkopolski
(-) Piotr Florek
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ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO Nr KN.I-8.0911-115/10

z dnia 12 maja 2010 r.



Dziennik Urzędowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 134 ｠ 14780 ｠ Poz. 2571

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z pópn. 
zm.), art. 121 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach pu-
blicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz 
art. 198 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku 
o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 249 
poz. 2104 z pópn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Przekazuje się Radzie Miejskiej w Tuliszkowie 
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu spra-
wozdanie roczne z wykonania budretu Gminy i Mia-
sta Tuliszków za 2009 rok.

§2. Zarządzenie wchodzi w rycie z dniem podję-
cia.

Burmistrz
Gminy i Miasta Tuliszków

(-) Grzegorz Ciesielski

Budret na 2009 rok Rada Miejska uchwaliEa w 
dniu 17 grudnia 2008 r. UchwaEą Nr XXII/151/2008 
w następujących kwotach:

- plan dochodów ｠ 22.988.007,00 zE,
- plan wydatków ｠ 25.072.082,00 zE,
- deficyt budretu ｠ 2.084.075,00 zE.
W trakcie realizacji budretu w ciągu 2009 roku 

dokonano zmian po stronie dochodów i wydatków 
na podstawie następujących UchwaE Rady Miejskiej 
oraz ZarządzeG Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków:

- UchwaEą Nr XXIII/168/09 Rady Miejskiej w Tu-
liszkowie z dn. 23 lutego 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXIV/174/09Rady Miejskiej w Tu-
liszkowie z dn. 27 marca 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXV/184/09 Rady Miejskiej w Tu-
liszkowie z dn. 22 kwietnia 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/215/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dn. 11 maja 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/221/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dn. 27 maja 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/224/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dn. 3 czerwca 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXVI/190/09 Rady Miejskiej w Tu-
liszkowie z dn.17 czerwca 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/228/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dn. 29 czerwca 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/242/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dn. 20 sierpnia 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXVIII/197/2009 Rady Miejskiej w 
Tuliszkowie z dnia 2 wrze[nia 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/254/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dnia 29 wrze[nia 2009 r. ,

- UchwaEą nr XXIX/211/2009 Rady Miejskiej w 
Tuliszkowie z dn. 21 papdziernika 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXX/220/2009 Rady Miejskiej w 
Tuliszkowie z dnia 10 listopada 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/273/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dn. 27 listopada 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXXI/224/09 Rady Miejskiej w Tu-
liszkowie z dnia 14 grudnia 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/283/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dnia 18 grudnia 2009 r. ,

- UchwaEą Nr XXXII/229/09 Rady Miejskiej w Tu-
liszkowie z dnia 28 grudnia 2009 r. ,

- Zarządzeniem Nr 0151/287/09 Burmistrza G i M 
Tuliszków z dnia 30 grudnia 2009 r. 

w wyniku których planowane dochody i wydatki 
budretu przedstawiają się następująco:

- plan dochodów ｠ 24.367.851,40 zE,
- plan wydatków ｠ 27.362.220,40 zE,
- deficyt budretu ｠ 2.994.369,00 zE.
Faktycznie kasowe wykonanie budretu za 2009 

rok zamknięto deficytem nirszym nir planowano tj. 
w kwocie 1 960 156,70 zE. Na taki wynik wpEyw 
miaEo wykonanie planu dochodów na poziomie 
99,62%, a wykonanie planu wydatków na pozio-
mie 95,88%, w tym wykonanie planu wydatków 
majątkowych na poziomie 97,73%. 

Realizacja dochodów za 2009 rok w kwotach 
ogólnych przedstawia się następująco:
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ZARZĄDZENIE Nr 0151/300/2010 BURMISTRZA GMINY I MIASTA TULISZKÓW

z dnia 16 marca 2010 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budretu Gminy i Miasta Tuliszków za 2009 
rok Radzie Miejskiej w Tuliszkowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDqETU GMINY I MIASTA TULISZKÓ W ZA 2009 ROK


