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UCHWA£A NR XII/78/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych
i wywóz nieczystoci ciek³ych ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
roku o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) oraz
art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001
roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2007 roku Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy uchwala co
nastêpuje:

2. Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za wywóz nieczystoci
ciek³ych na kwotê 18,00 z³ za 1 m3 wywiezionych cieków.

§1. Ustala siê górn¹ stawkê op³aty za odbiór odpadów
komunalnych na kwotê:

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XXXV/274/2006 Rady Gminy
W³oszakowice z dnia 11 sierpnia 2006 roku w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych
i wywóz nieczystoci ciek³ych ponoszonych przez w³acicieli
nieruchomoci.

1) 11,50 z³ za jednorazowy wywóz 120 l odpadów resztkowych,
2) 10,00 z³ za jednorazowy wywóz 90 l odpadów resztkowych,
3) 8,50 z³ za jednorazowy wywóz 60 l odpadów resztkowych,

3. Op³aty o których mowa w ust. 1 i 2 uwzglêdniaj¹
podatek VAT, koszty transportu oraz koszty sk³adowania
odpadów resztkowych lub zrzutu nieczystoci ciek³ych.
§2. Do wykonania uchwa³y upowa¿nia siê Wójta Gminy
W³oszakowice.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

4) 100,00 z³ za jednorazowy wywóz 1 m3 odpadów odbieranych z posesji luzem.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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UCHWA£A Nr XII/81/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ulicy ródlanej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U. z 2007 r. Nr 173
poz. 1218) oraz art. 20 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2003 r. Nr 80 poz. 717 ze zmianami, ostatnia zmiana Dz.U.
z 2007 r. Nr 127, poz. 880), w zwi¹zku z Uchwa³¹ Nr VI/34/2007

Rady Gminy W³oszakowice z dnia 4 kwietnia 2007 r.
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ulicy ródlanej zwanej
dalej planem po stwierdzeniu zgodnoci ze studium, uchwala
siê co nastêpuje.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31

— 3448 —

Poz. 655

§1. W uchwale Nr XXIX/238/2005 Rady Gminy W³oszakowice z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzia³ek
rekreacyjnych z dopuszczeniem zabudowy letniskowej w Grotnikach  Boszkowo  Letnisko rejon ul. ródlanej (Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego Nr 26, poz. 666)
wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:

1. Rysunek planu w skali 1:1.000 stanowi¹cy za³¹cznik nr 1
do uchwa³y.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
W³oszakowice.

§7 ust. 2 pkt 2 wprowadza siê nastêpuj¹cy zapis dotycz¹cy
linii zabudowy od ul. ródlanej: linia zabudowy od krawêdzi ul. ródlanej obowi¹zuj¹ca 3,00 m.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego.

2. Rozstrzygniêcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowi
za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.

Pozosta³e zapisy uchwa³y pozostajê bez zmian.
§2. Integraln¹ czêci¹ uchwa³y jest:

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
() Irena Przezbór
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Poz. 655

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 31
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Poz. 655
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Poz. 655, 656
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Za³¹cznik Nr 2
do uchwa³y Nr XII/81/2007
Rady Gminy W³oszakowice
z dnia 28 grudnia 2007 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE RADY GMINY W£OSZAKOWICE
W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WY£O¯ONEGO DO PUBLICZNEGO WGL¥DU
PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU DZIA£EK
REKREACYJNYCH Z DOPUSZCZENIEM ZABUDOWY LETNISKOWEJ W GROTNIKACH
 BOSZKOWO LETNISKO REJON UL. RÓDLANEJ
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póniejszymi zmianami) Rada Gminy
W³oszakowice rozstrzyga co nastêpuje:

rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wy³o¿onego do publicznego wgl¹du, z powodu braku uwag nie rozstrzyga siê
o sposobie ich rozpatrzenia.

Na podstawie Rozstrzygniêcia Wójta Gminy W³oszakowice za³¹czonego do dokumentacji planistycznej w sprawie
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UCHWA£A Nr XII/83/2007 RADY GMINY W£OSZAKOWICE
z dnia 28 grudnia 2007 r.
w sprawie bud¿etu na rok 2008
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) oraz art. 165, 166, 173,
182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze
zm.) Rada Gminy uchwala co nastêpuje:
§1. 1. Ustala siê dochody bud¿etu na rok 2008 w wysokoci 18.827.648,00 z³, z tego:
- dochody bie¿¹ce w kwocie 18.212.148,00 z³
- dochody maj¹tkowe w kwocie 615.500,00 z³.
2. Dochody bud¿etu okrela za³¹cznik Nr 1 do uchwa³y.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹ w szczególnoci:
1) dotacje celowe na realizacjê zadañ z zakresu administracji
rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci
3.228.756,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3,
2) dotacje celowe na realizacjê zadañ wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumieñ z innymi jednostkami samorz¹du terytorialnego w wysokoci
7.600,00 z³, zgodnie z za³¹cznikiem Nr 4.

§2. 1. Ustala siê wydatki bud¿etu na rok 2008 w wysokoci 19.127.648,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 2.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmuj¹:
1) wydatki bie¿¹ce w wysokoci 15.856.648,00 z³, w tym na:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeñ
8.209.655,00 z³,
b) dotacje
c) wydatki na obs³ugê d³ugu

892.200,00 z³,
45.000,00 z³,

2) wydatki maj¹tkowe w 2008 r. (za³¹cznik nr 6) w wysokoci
3.271.000,00 z³.
3. Wydatki zwi¹zane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrêbnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010, zgodnie
z za³¹cznikiem Nr 5.
4. Kwota wydatków okrelona w ust. 1 obejmuje:
1) wydatki zwi¹zane z realizacj¹ zadañ z zakresu administracji rz¹dowej i innych zadañ zleconych ustawami w wysokoci 3.228.756,00 z³ zgodnie z za³¹cznikiem Nr 3;

