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UCHWAŁA NR XLI/316/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Chorzeminie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i
art. 59 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty
(Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz po uzyskaniu opinii Wielkopolskiego Kuratora
Oświaty w Poznaniu z dnia 19.03.2010 r., uchwala
się, co następuje:
§1. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się
Szkołę Podstawową w Chorzeminie.
§2. Uczniom zlikwidowanej szkoły zapewnia się
kontynuowanie nauki w Szkole Podstawowej Nr 1
w Wolsztynie.

§4. Dokumentację zlikwidowanej Szkoły Podstawowej w Chorzeminie przejmuje Burmistrz Wolsztyna, z wyjątkiem dokumentacji z przebiegu nauczania, którą należy przekazać Wielkopolskiemu
Kuratorowi Oświaty w Poznaniu w terminie jednego
miesiąca od dnia zakończenia likwidacji.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolsztyna.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) Krzysztof Lisiewicz

§3. Obwód zlikwidowanej Szkoły Podstawowej
w Chorzeminie zostaje włączony do obwodu Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Wolsztynie.
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UCHWAŁA NR XLI/319/2010 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1,
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz.
1591 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008, ze zm.), art. 16 a ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity, Dz. U.
z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.) Rada Miejska w
Wolsztynie uchwala Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wolsztyn, zwany
dalej Regulaminem, o następującej treści:
DZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1. Regulamin ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości w gminie Wolsztyn.

§2.
1) Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
• chodniku – należy przez to rozumieć część drogi
przeznaczoną dla ruchu pieszych,
• firmie wywozowej – należy przez to rozumieć
podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie burmistrza lub Zarządu Związku na świadczenie usług
w zakresie zbierania i transportu odpadów komunalnych i/lub opróżniania zbiorników bezodpływowych,
• gminach-uczestnikach – należy przez to rozumieć
gminy tworzące Związek Międzygminny „Obra”,
• gospodarowaniu odpadami – należy przez to
rozumieć zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi
działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania
odpadów,
• gruzie – należy przez to rozumieć odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych wyrobów
ceramiki budowlanej (pustaków, cegieł, dachówek,
kafli i in.), pokruszonego betonu itp., wolny od zanieczyszczeń gliną, szkłem, drewnem, plastikiem,

