Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 205

Poz. 4803, 4804

— 21245 —

wionej nieobecnoci w pracy nauczyciela lub dni ustawowo
wolne od pracy, oraz w tygodniach, w których zajêcia rozpoczynaj¹ siê lub koñcz¹ w rodku tygodnia - za podstawê
ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przewiduje siê
tygodniowy obowi¹zkowy wymiar zajêæ okrelony w art. 42
ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla
nauczyciela ustalono czterodniowy tydzieñ pracy) za ka¿dy
dzieñ usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy lub dzieñ
ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiaro-

wych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu,
nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych
w planie organizacyjnym.
7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
§8. Zmiany Regulaminu nastêpuj¹ w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.
§9. Regulamin obowi¹zuje od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.
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UCHWA£A Nr XIV/92/2007 RADY GMINY DRAWSKO
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie trybu i warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów
gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz.
717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.
974) i art. 12 ust. 9 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191,
poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775; z 2007 r. Nr
109, poz. 747) Rada Gminy Drawsko uchwala co nastêpuje:
§1. Uchwa³a okrela tryb i warunki zwolnienia od podatku
rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, zwanego dalej zwolnieniem.
§2. 1. Zwolnienie stosuje siê na pisemny wniosek podatnika.
2. Pocz¹tek okresu zwolnienia nie mo¿e byæ wczeniejszy
ni¿ pierwszy dzieñ miesi¹ca nastêpuj¹cego po z³o¿eniu
wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3. Wniosek powinien zawieraæ dane dotycz¹ce gruntów,
których ma dotyczyæ zwolnienie (w szczególnoci numery
dzia³ek wg ewidencji gruntów, powierzchnie i klasy gruntów,
uzasadnienie oraz okrelaæ zamierzony okres zwolnienia - nie
mniej ni¿ 1 rok, nie wiêcej ni¿ 3 lata).
§3. 1. Warunki zwolnienia gruntów od podatku:
1) zaprzestanie uprawy rolin;
2) nie wykorzystywanie gruntów na cele pastwiskowe;

3) nie dokonywanie zbioru traw i siana na cele paszowe;
4) utrzymanie gruntów w stanie nie zagra¿aj¹cym rozprzestrzenianiu siê chwastów.
2. Warunki okrelone w ust.1 musz¹ byæ spe³nione ³¹cznie.
§4. 1. Zwolnienie nastêpuje na podstawie decyzji Wójta
Gminy.
2. W razie niedope³nienia chocia¿by jednego z zastrze¿onych warunków organ podatkowy stwierdza wyganiêcie
w ca³oci lub czêci decyzji, o której mowa w ust. 1.
3. Podatnik jest zobowi¹zany do zawiadomienia Urzêdu
Gminy Drawsko w terminie 14 dni o zaistnia³ych zmianach
w przypadku wczeniejszego podjêcia produkcji na zwolnionych gruntach rolnych.
§5. Traci moc uchwa³a Nr II/15/2002 r. Rady Gminy
w Drawsku z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie okrelenia
trybu i szczegó³owych warunków zwolnienia z op³acania
podatku rolnego u¿ytków rolnych na terenie gminy,
na których zaprzestano produkcji rolnej.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenie w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od l stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Andrzej Maciaszek

