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w zakresie produkcji  19,01 z³ od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej;

3. od budowli  2% ich wartoci.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Miasta i Gminy ¯erków.

c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym  8,86 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

§3. Traci moc uchwa³a nr XIV/106/04 Rady Miejskiej
¯erkowa z dnia 30 listopada 2004 roku w sprawie okrelenia
stawek podatku od nieruchomoci (Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 198, poz. 4760).

d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych  3,84 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 stycznia 2008 roku.

e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej
statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego  3,07 z³ od 1 m2
powierzchni;

Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska

959
UCHWA£A Nr VIII/60/07 RADY MIEJSKIEJ ¯ERKOWA
z dnia 28 listopada 2007 r.
w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 10 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze
zmianami) Rada Miejska ¯erkowa uchwala, co nastêpuje:

4. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej pojazdu:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych:
/
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d) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 460,00 z³

e) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 664,00 z³

f) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton

- 818,00 z³

5. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie
ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:
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6. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów:
f) od 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie

- 835,00 z³

g) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie

- 988,00 z³
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7. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton:



 










 1.141,00 z³







h) powy¿ej 9 ton i poni¿ej 12 ton
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8. Od przyczep i naczep, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹
dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ zespo³u pojazdów:
a) od 7 ton i poni¿ej 12 ton
/



 















- 332,00 z³





9. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub
wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie
z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego:
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10. Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc do siedzenia:
a) mniejszej ni¿ 30 miejsc
b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc

- 613,00 z³
 1.329,00 z³

 



§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy ¯erków.
§3. Trac¹ moc: uchwa³a nr VIII/66/03 Rady Miejskiej ¯erkowa z dnia 10 grudnia 2003 roku w sprawie okrelenia
wysokoci stawek w podatku od rodków transportowych na
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— 4796 —

terenie gminy ¯erków (Dziennik Urzêdowy Województwa
Wielkopolskiego Nr 213, poz. 4570), z 2004 Nr 198, poz.4762,
z 2006 Nr 213, poz. 5335

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ od 1 stycznia 2008 r.
Przewodnicz¹ca
Rady Miejskiej ¯erkowa
() mgr Barbara Urbañska
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UCHWA£A Nr XI/137/2007 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie: zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Na podstawie art. 90 ust. 4 i art. 90 ust. 2b ustawy z dnia
7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr
256 poz. 2572 ze zmianami) Rada Miejska Gminy Stêszew
uchwala, co nastêpuje:
§1. Dotacje z bud¿etu Gminy Stêszew na prowadzenie
przedszkoli niepublicznych przyznaje siê osobom fizycznym
i prawnym, posiadaj¹cym wpis do ewidencji przedszkoli niepublicznych, prowadzony przez Gminê Stêszew, na podstawie
wniosku z³o¿onego do Urzêdu Miejskiego w Stêszewie.
§2. Przedszkola, wymienione w §1 uchwa³y otrzymuj¹
dotacjê na ka¿de dziecko w wysokoci 75% ustalonych w
bud¿ecie Gminy Stêszew wydatków bie¿¹cych ponoszonych
w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jedno dziecko,
z tym ¿e na dziecko niepe³nosprawne w wysokoci nie ni¿szej
ni¿ kwota przewidziana na takie dziecko w czêci owiatowej
subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminê Stêszew.
§3. 1. Wniosek o udzielenie dotacji powinien byæ z³o¿ony
do dnia 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia
dotacji.
2. Wniosek o przyznanie dotacji powinien zawieraæ:
1) nazwê i siedzibê przedszkola,
2) imiê i nazwisko osoby prowadz¹cej przedszkole oraz jej
siedzibê,
3) numer i datê wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez Gminê Stêszew,

4) planowan¹ liczbê dzieci uczêszczaj¹cych do przedszkola w
roku bud¿etowym, którego wniosek dotyczy, w tym informacjê o liczbie dzieci niepe³nosprawnych,
5) zobowi¹zanie do informowania o zmianie liczby dzieci,
6) wskazanie numeru rachunku bankowego, na który ma byæ
przekazana dotacja.
§4. 1. Przekazanie dotacji nastêpuje na podstawie umowy
zawartej pomiêdzy Gmin¹ Stêszew, a osob¹ prowadz¹c¹
dotowane przedszkole.
2. Umowa, o której mowa w ust. 1 powinna zawieraæ:
1) oznaczenie stron umowy,
2) okrelenie czasu na jaki umowa jest zawarta,
3) wysokoæ nale¿nej dotacji oraz termin jej otrzymania,
4) tryb kontroli sposobu wykorzystania dotacji,
5) zobowi¹zanie podmiotu do prowadzenia ewidencji liczby
dzieci,
6) sposobu rozliczania udzielonej dotacji z uwzglêdnieniem
zasad okrelonych niniejsz¹ uchwa³¹.
3. Umowê z dotowanym przedszkolem zawiera siê na
okres jednego roku bud¿etowego.
4. rodki finansowe objête dotacj¹ przekazywane s¹
w 12 transzach do 10 dnia ka¿dego miesi¹ca na wskazany
w umowie rachunek bankowy dotowanego przedszkola.

