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UCHWA£A Nr XVIII/81/2008 RADY POWIATU Z£OTOWSKIEGO

z dnia 26 marca 2008 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu u¿ywania jednostek p³ywaj¹cych z napêdem motorowym (spalinowym)
na zbiornikach powierzchniowych wód stoj¹cych oraz wodach p³yn¹cych w Powiecie Z³otowskim

Poz. 1339, 1340

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorz¹dzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1592 ze zm.) i art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony �rodowiska (t.j. Dz.U. Nr 25, poz. 150
z 2008 r.) Rada Powiatu Z³otowskiego uchwala, co nastêpuje:

§1. Wprowadza siê zakaz u¿ywania jednostek p³ywaj¹-
cych z napêdem motorowym (spalinowym) na zbiornikach
powierzchniowych wód stoj¹cych oraz wodach p³yn¹cych
Powiatu Z³otowskiego, z wyj¹tkiem jeziora Zaleskiego.

§2. Zakaz obowi¹zuje w ci¹gu ca³ej doby przez okres
ca³ego roku.

§3. Zakaz, o którym mowa w §1, nie dotyczy jednostek
p³ywaj¹cych, których u¿ycie jest konieczne do celów bezpie-
czeñstwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników
wodnych.

§4. Naruszenie zakazu okre�lonego w §1 podlega karze
grzywny w trybie art. 338 Prawa ochrony �rodowiska.

§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Powiatu
Z³otowskiego.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(�) mgr Andrzej Jasi³ek
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INFORMACJA O WYKONANIU BUD¯ETU GMINY DUSZNIKI ZA ROK 2007

Obja�nienia do planu i wykonania
bud¿etu Gminy Duszniki za rok 2007

Informacja o wykonaniu bud¿etu za 2007 rok przedstawio-
na jest w uk³adzie tabelarycznym - tabele od 1 do 10. Plan
i wykonanie w poszczególnych tabelach przedstawione s¹
w uk³adzie: dzia³, rozdzia³, paragraf. Tabele zawieraj¹ tak¿e
procentowy stopieñ realizacji planu, zarówno na najni¿szym
szczeblu wykonania (w paragrafach), jak i w poszczególnych
rozdzia³ach i dzia³ach. Bud¿et Gminy Duszniki na 2007 rok,
uchwalony przez Radê Gminy Duszniki uchwa³¹ Nr IV/15/06
w dniu 29 grudnia 2006 roku, zak³ada³:

- osi¹gniêcie dochodów w kwocie - 15.981.560 z³,

- wydatki do realizacji w kwocie - 18.202.885 z³.

W 2007 roku bud¿et Gminy zmieniany by³ 12 razy uchwa-
³ami Rady Gminy oraz 1 raz zarz¹dzeniem Wójta na skutek
przyznania lub zmniejszenia gminie z bud¿etu pañstwa dota-

cji na zadania w³asne Gminy i zlecone, przyznania do planu
bud¿etu ostatecznych kwot subwencji i podatku dochodowe-
go od osób fizycznych dla Gminy oraz na skutek zmian planu
zadañ inwestycyjnych Gminy Duszniki na lata 2007 - 2010.
Plan bud¿etu i wykonanie na koniec 2007 roku przedstawia siê
nastêpuj¹co:

DOCHODY:

- plan - 17.231.052,00 z³

zwiêkszenie o 1.249.492,00 z³ do planu pocz¹tkowego,

- wykonanie - 18.070.703,51z³
- tj. 104,87% wykonania.

WYDATKI:

- plan - 21.487.677,00 z³,


