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4) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, (okresowe) s³u¿by wojskowej: w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym by³a zawarta
umowa o pracê na czas okrelony, dodatek wyp³aca siê
nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który umowa ta by³a
zawarta.
6. Nauczycielowi przyznaje siê dodatek mieszkaniowy na
jego wniosek, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w
ust. 3 na ich wspólny wniosek.
7. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szko³y,
a dyrektorowi Wójt Gminy.
8. Dodatek mieszkaniowy wyp³acany jest miesiêcznie
z góry.
ROZDZIA£ VIII
Dodatek wiejski
§10. Dodatek wiejski przys³uguje na zasadach zgodnych
z ustaw¹.

ROZDZIA£ IX
Przepisy koñcowe
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§12. Traci moc uchwa³a Nr IV/25/2007 Rady Gminy Granowo z dnia 7.03.2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu
przyznawania dodatków do wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szko³ach i przedszkolach prowadzonych przez
Gminê Granowo na rok 2007, a tak¿e wysokoci oraz szczegó³owych zasad przyznawania i wyp³acania dodatku mieszkaniowego i wiejskiego
§13. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wynagrodzenia nauczycieli
w roku 2008, od dnia 1 stycznia.
Powy¿szy Regulamin wynagradzania nauczycieli opracowany na 2007r. zosta³ uzgodniony ze zwi¹zkiem zawodowym
dzia³aj¹cym na terenie Gminy Granowo, którym jest Zwi¹zek
Nauczycielstwa Polskiego Oddzia³ w Granowie.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Jan Jówiak
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UCHWA£A Nr IX/80/2007 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: okrelenia wysokoci stawek op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) art. 18a, 19
pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. z 2006
roku Nr 121 poz. 844 z póniejszymi zamianami), Rada Gminy
Miedzichowo uchwala co nastêpuje:
§1. Wprowadza siê na terenie gminy Miedzichowo op³atê
od posiadania psów.
§2. Roczna stawka op³aty wynosi 14,00 z³ od posiadania
jednego psa.

§3. 1. Op³ata od posiadania psa p³atna jest bez wezwania
do dnia 15 maja roku podatkowego.
2. Posiadacze psów, na których ci¹¿y obowi¹zek zap³aty
op³aty od posiadania psów, s¹ zobowi¹zani do zap³aty op³aty
u so³tysa, lub na rachunek Urzêdu Gminy BS Nowy Tomyl,
Nr konta 36 90580000 0000 0000 0013 0001
3. Zarz¹dza siê pobór op³aty w formie inkasa.
4. Na inkasentów wyznacza siê so³tysów poszczególnych
so³ectw.
5. Wynagrodzenie za inkaso ustala siê w wysokoci 50%
od zainkasowanej kwoty.
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§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Miedzichowo

Poz. 644. 645

polskiego i ma zastosowanie do op³at od posiadania psów
poczynaj¹c od 2008 roku.

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

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Kolecki
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UCHWA£A Nr IX/82/2007 RADY GMINY MIEDZICHOWO
z dnia 19 grudnia 2007 r.
w sprawie: Sprostowania oczywistych omy³ek pisarskich w uchwale Nr VIII/62/2007 Rady Gminy
Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity
z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami),
w zwi¹zku z art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 4 ustawy dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity opublikowany w 2006 r. Dz.U. Nr 121 poz. 844
z póniejszymi zmianami)
§1. Rada Gminy Miedzichowo prostuje oczywiste omy³ki
pisarskie w uchwale Nr VIII/62/2007 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
i zwolnieñ w tym podatku w ten sposób, ¿e:
1. W nazwie za³¹cznika Nr 1 do uchwa³y w brzemieniu,,
Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w §1 ust.
4 uchwa³y zastêpuje siê oznaczenie  §1 ust 4 oznaczeniem  §1 ust. 7

2. W nazwie za³¹cznika Nr 2 do uchwa³y w brzmieniu Stawki
podatkowe dla pojazdów okrelonych w §1 ust. 8 uchwa³y zastêpuje siê oznaczenie §1 ust. 8 oznaczeniem  §1
ust. 14
3. W nazwie za³¹cznika Nr 3 do uchwa³y w brzmieniu
 Stawki podatkowe dla pojazdów okrelonych w §1 ust.
10 uchwa³y zastêpuje siê oznaczenie  §1 ust. 10 oznaczeniem  §1 ust. 16
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Tadeusz Kolecki

