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2046
OBWIESZCZENIE
Komisarza Wyborczego w Słupsku
z dnia 13 września 2004 r.
Na podstawie art. 183 ustawy z dnia 16 lipca
1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw (tekst jednolity z 2003 r. Nr 159,
poz. 1547 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Słupsku
podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Człuchowie w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 5 przeprowadzonych w dniu
12 września 2004 r.
Dane ogólne dotyczące wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Człuchowie
1. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Człuchowie
przeprowadzono w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 5.
2. Wybierano 2 radnych spośród 15 kandydatów zgłoszonych na 15 listach kandydatów.
3. Wybrano 2 radnych.
4. Uprawnionych do głosowania było 2957 osób.
5. W wyborach wzięło udział(osoby, którym wydano karty do
głosowania) 445 osób, to jest 15,05 % uprawnionych.
6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 445.
7. Głosów ważnych oddano 441, to jest 99,10 % ogólnej
liczby głosów oddanych.
8. Głosów nieważnych oddano 4, to jest 0,90 % ogólnej
liczby głosów oddanych.
9. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania.
Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w
Człuchowie
I. Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Człuchowie
przeprowadzono w okręgach wyborczych Nr 2 i Nr 5,
w którym wybierano łącznie 2 radnych.
Liczba uprawnionych do głosowania wynosiła 2957.
W głosowaniu wzięło udział 445 wyborców, którym
wydano karty do głosowania, co stanowi 15,05 % uprawnionych do głosowania.
II. Wyniki wyborów w poszczególnych okręgach wyborczych są następujące:
Okręg wyborczy Nr 2, w którym wybierano 1 radnego.
A) Wybory odbyły się.
B) Głosowanie przeprowadzono.
C) Ogólna liczba głosów oddanych 209.
D) Głosów ważnych oddano 209.
E) Radnym został wybrany:
z listy nr 7 Komitet Wyborczy Wyborców Romana
Wardy
1) WARDA ROMAN
F) W okręgu mandat został obsadzony.

Okręg wyborczy Nr 5, w którym wybierano 1 radnego.
A) Wybory odbyły się.
B) Głosowanie przeprowadzono.
C) Ogólna liczba głosów oddanych 236.
D) Głosów ważnych oddano 232.
E) Radną została wybrana:
z listy nr 8 KWW Zdzisławy Pawłowskiej
1) PAWŁOWSKA ZDZISŁAWA
F) W okręgu mandat został obsadzony.
Komisarz Wyborczy w Słupsku
A. Jastrzębski

2047
UCHWAŁA Nr XVI/1/04
Rady Gminy w Pucku
z dnia 30 stycznia 2004 r.
w sprawie budżetu gminy na rok 2004
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia
8.03.1990 r. o samorządzie gminnym( Dz.U. Nr 142
poz. 1591 z 2001 r. jednolity tekst), art. 109, 116, 124, 128
ust. 2 ustawy z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych
(tekst jednolity z 2003 r. Dz. U. Nr 15 poz. 148) – Rada
Gminy uchwala,co następuje:
§1
Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości
– 30.681.625,-zł.
w tym:
— dochody własne – 9.114.160,-zł.
— udział w podatku dochodowym od osób fizycznych
i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa
– 2.921.197,- zł.
— dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz zadań
własnych – 926.630,-zł.
— subwencja ogólna – 17.363.013,-zł.
— pozostałe dochody – 356.625,-zł
Szczegółowy podział dochodów wg ważniejszych
źródeł i działów zawiera zał. Nr 1* do niniejszej uchwały.
§2
Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości
– 32.281.625,-zł.
w tym:
— wydatki na inwestycje – Załącznik Nr 6* –
5.992.125,-zł.
— wydatki bieżące – 26.289.500,-zł.
z tego:
— wynagrodzenia i pochodne – 14.055.218,-zł.
— dotacje – Załącznik Nr 9* – 1.502.840,-zł.
— wydatki na obsługę długu gminy – 50.000,-zł.
— pozostałe wydatki – 10.681.442,-zł.

