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4243
UCHWA£A Nr XXVII/249/ RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 8 wrzenia 2008 r.
w sprawie: upowa¿nienia Dyrektora Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szamotu³ach
do za³atwiania spraw z zakresu dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 w zwi¹zku z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.
j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.) Rada Miasta
i Gminy uchwala co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Dyrektora Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szamotu³ach- jako organ jednostki organizacyjnej
Gminy Szamotu³y do wykonywania czynnoci, prowadzenia
postêpowania i wydawania decyzji w sprawach z zakresu
dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników alimentacyjnych
nale¿¹cych do w³aciwoci Burmistrza Miasta i Gminy Szamotu³y- jako organu w³aciwego d³u¿nika, zgodnie z przepi-

sami ustawy z dnia 7 wrzenia 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192, poz. 1378 z pon.
zm.).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotu³y oraz Dyrektorowi Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Szamotu³ach.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 padziernika
2008 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki
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4244
UCHWA£A Nr XXVIII/274/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 20 padziernika 2008 r.
w sprawie: zmiany uchwa³y Nr XXVII/249/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 8 wrzenia 2008 r. w
sprawie upowa¿nienia Dyrektora Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szamotu³ach do za³atwiania spraw z zakresu
dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników alimentacyjnych
Na podstawie art. 39 ust. 4 w zwi¹zku z art. 9 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pón. zm.), Rada Miasta
i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXVII/249/2008 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 8 wrzenia 2008 r. w sprawie upowa¿nienia Dyrektora Orodka Pomocy Spo³ecznej w Szamotu³ach
do za³atwiania spraw z zakresu z zakresu dzia³añ podejmowanych wobec d³u¿ników alimentacyjnych wprowadza siê
nastêpuj¹c¹ zmianê:
-

"§3. Uchwala wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego."
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Szamotu³y oraz Dyrektorowi Orodka Pomocy
Spo³ecznej w Szamotu³ach.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki

Paragraf 3 otrzymuje brzmienie:

4245
UCHWA£A Nr XXVIII/275/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 20 padziernika 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr VII/35/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 26
lutego 2007 roku w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz podatku
lenego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso
zmienionej:
- Uchwa³¹ Nr IX/63/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 26 kwietnia 2007 roku,
- Uchwa³¹ Nr XX/159/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 25 lutego 2008 roku,
- Uchwa³¹ Nr XXIII/204/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 28 kwietnia 2008 roku,
- Uchwa³¹ Nr XXVII/234/2008 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 8 wrzenia 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591 ze zm.), z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (tj.
Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844 ze zm.), art. 6b ustawy
z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tj. Dz.U. z
2006 Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia
30 padziernika 2002 roku o podatku lenym (Dz.U. Nr 200,
poz. 1682 ze zm.) w zwi¹zku z art. 9, art. 28 §4 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z
2005 roku Nr 8, poz. 60 ze zm.) Rada Miasta i Gminy
Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:
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§1. W Uchwale Nr VII/35/2007 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zarz¹dzenia poboru podatku od nieruchomoci, podatku rolnego oraz
podatku lenego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
oraz okrelenia wysokoci wynagrodzenia za inkaso, wprowadza siê zmianê polegaj¹c¹ na zast¹pieniu w paragrafie 2
ust. 1 lit.d s³ów "Pan Franciszek Maciejewski" s³owami "Pan
Zbigniew Bilewski".

§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Szamotu³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki

4246
UCHWA£A Nr XXIX/279/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z
2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz.
128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 5 ust. l ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 roku Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek rocznych podatku od
nieruchomoci:
1. od gruntów:
a) od 1 m2 powierzchni zwi¹zanych z prowadzeniem
dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,73 z³
b) od 1 ha powierzchni pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych 3,90 z³

c) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych, -

0,32 z³

w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 0,32 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków mieszkalnych 0,59 z³
b) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich czêci zajêtych na
prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 18,75 z³
c) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym 9,07 z³
d) od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej budynków zajêtych
na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie
udzielania wiadczeñ zdrowotnych 4,01 z³
e) od 1 m2 powierzchni pozosta³ych budynków, 6,35 z³
w tym: zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej
dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez organizacje po¿ytku publicznego 6,35 z³
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3. od budowli - 2% ich wartoci okrelonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (j.t. Dz.U. z
2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.)
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Szamotu³y.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego od
dnia 1 stycznia 2009 roku.

§3. Traci moc Uchwa³a Nr XVI/123/2007 Rady Miasta i
Gminy Szamotu³y z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki

4247
UCHWA£A Nr XXIX/280/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwa³y Nr XVI/122/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 12
listopada 2007 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
roku Nr 172, poz. 1441; Nr 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz. 1218) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 roku Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:

§1. W uchwale w³asnej Nr XVI/122/2007 z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek
podatku od rodków transportowych skrela siê §2.
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Szamotu³y.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do podatku nale¿nego od
dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki
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4248
UCHWALA Nr XXIX/281/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie: wprowadzenia zamian do Uchwa³y Nr XVI/120/2007 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie op³aty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220,
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214
poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z
2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku
Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz.
128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218) i art. 19 ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 roku Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:

a) lit.b s³ów "Pan £ukasz Najderek" s³owami "Pani Miros³awa Najderek",
b) lit.d s³ów "Pan Franciszek Maciejewski" s³owami "Pan
Zbigniew Bilewski",
c) lit.r s³ów "Pan Franciszek liwa" s³owami "Pani Izabela liwa",
d) lit.u s³ów "Pan Pawe³ £omiñski" s³owami "Pan Miros³aw Skonecki".
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Szamotu³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

§1. W Uchwale Nr XVI/120/2008 Rady Miasta i Gminy
Szamotu³y z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie op³aty
od posiadania psów, wprowadza siê zmiany polegaj¹ce na
zast¹pieniu w paragrafie 5 ust. 2:

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki

4249
UCHWA£A Nr XXIX/282/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie: op³aty targowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2001 Nr 142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806; z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;
z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
roku Nr 172, poz. 1441; Nr 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr
181, poz. 1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,

Nr 173, poz. 1218) i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (t.j.
Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251,
poz. 1847; z 2008 roku Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60,
Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

roku Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590,
Nr 225, poz. 1635; z 2007 roku Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz.
818, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 roku Nr 118,
poz. 745) Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co
nastêpuje:

§1. Dzienna stawka op³aty targowej pobierana w soboty, niedziele i wiêta na targowiskach po³o¿onych na terenie
Miasta i Gminy Szamotu³y wynosi z tytu³u:
1. sprzeda¿y artyku³ów rolno - spo¿ywczych (bez artyku³ów pochodzenia zagranicznego):
a)

z samochodu, platformy, przyczepy:
- o ³adownoci do 1,5 t - o ³adownoci powy¿ej 1,5 t -

8,40 z³
14,00 z³

b) ze straganu miejskiego - za jedno stanowisko wraz
z zapleczem 4 m2
- bez zadaszenia -

9,50 z³

- z zadaszeniem -

15,00 z³

c) ze stoiska ustawionego przez sprzedaj¹cego za ka¿dy
1 mb frontu handlowego 6,00 z³
d) z rêki, kosza, skrzynki, wiadra itp. za 1 m2 zajêtej
powierzchni 2,80 z³

z samochodu, platformy, przyczepy:
- o ³adownoci do 1,5 t -

48,00 z³

- o ³adownoci powy¿ej 1,5 t -

58,00 z³

b) ze straganu miejskiego - za jedno stanowisko wraz z
zapleczem 4 m2
- bez zadaszenia - z zadaszeniem - 3

§2. Dzienna stawka op³aty targowej pobierana w dni od
poniedzia³ku do pi¹tku za wyj¹tkiem wi¹t na targowiskach
po³o¿onych na terenie miasta i gminy Szamotu³y ustalana
jest od jednego sprzedaj¹cego i wynosi z tytu³u:
1. sprzeda¿y artyku³ów rolno - spo¿ywczych (bez artyku³ów pochodzenia zagranicznego):
a) z rêki, kosza, skrzynki, wiadra itp. -

2,80 z³

b) ze straganu miejskiego, stoiska w³asnego, samochodu, platformy, przyczepy 4,70 z³
2. sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów - 12,00 z³
§3. 1. Je¿eli asortyment lub forma sprzeda¿y przemawia za wiêcej ni¿ jedn¹ stawk¹ op³aty targowej stosuje siê
wówczas op³atê wed³ug najwy¿szej z tych stawek.
2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w
którym dokonywana jest sprzeda¿.
§4. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze
inkasa.
2. Pobór op³aty targowej powierza siê Zak³adowi Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach.
3. Ustala siê wynagrodzenie inkasenta, o którym mowa
w ust. 2, za pobór op³aty targowej w wysokoci 7% pobranych i terminowo odprowadzanych na rachunek bankowy
bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y kwot.
4. Warunki wykonywania inkasa op³aty targowej przez
Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach okrela siê
w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2. sprzeda¿y pozosta³ych artyku³ów:
a)
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27,00 z³
2,00 z³

c) ze stoiska ustawionego przez sprzedaj¹cego za ka¿dy
1 mb frontu handlowego 13,00 z³
d) z rêki, kosza, skrzynki itp. za ka¿dy 1 m2 zajêtej
powierzchni
10,50 z³

§5. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Szamotu³y.
§6. Traci moc Uchwa³a Nr XVI/119/2007 Rady Miasta i
Gminy Szamotu³y z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie
op³aty targowej.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
Uchwa³a ma zastosowanie do op³aty targowej nale¿nej
od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki
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Za³¹cznik nr 1
do Uchwa³y Nr XXIX/282/2008
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
z dnia 17 listopada 2008 r.
w sprawie op³aty targowej.

WARUNKI WYKONYWANIA INKASA OP£ATY TARGOWEJ
PRZEZ ZAK£AD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZAMOTU£ACH.
1. Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach jest
uprawniony do pobierania op³aty targowej w wysokoci
ustalonej w przepisach gminnych za pokwitowaniem przyjêtej nale¿noci na drukach cis³ego zarachowania otrzymanych z Urzêdu Miasta i Gminy Szamotu³y.
2. Zak³ad Gospodarki Komunalnej przekazuje na rachunek bankowy bud¿etu Miasta i Gminy Szamotu³y wszyst-

kie wp³ywy z tytu³u zainkasowanej op³aty targowej, w
ka¿dy pierwszy dzieñ roboczy tygodnia kalendarzowego, z
jednoczesnym rozliczeniem poprzedniego tygodnia z pobranych druków cis³ego zarachowania.
3. Burmistrz Miasta i Gminy Szamotu³y wykonuje bie¿¹c¹ kontrolê wykonywania przez Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Szamotu³ach inkasa op³aty targowej.

4250
UCHWA£A Nr XXIX/283/2008 RADY MIASTA I GMINY SZAMOTU£Y
z dnia 17 listopada 2008 r.

w sprawie: obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta przyjmowanej
jako podstawa do obliczenia podatku rolnego w roku 2009
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr
142, poz. 1591; z 2002 roku Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003
roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102
poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441,
Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz.
1337; z 2007 roku Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984
roku o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz.
969, Nr 191, poz. 1412, Nr 249, poz. 1825, Nr 245, poz. 1775;
z 2007 roku Nr 109, poz. 747; z 2008 roku Nr 116, poz. 730)
Rada Miasta i Gminy Szamotu³y uchwala, co nastêpuje:

§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 roku okrelon¹ w komunikacie Prezesa
G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika
2008 roku (M. P. Nr 81, poz. 717) obni¿a siê z kwoty 55,80
z³ za 1 dt do kwoty 35,00 z³ za 1 dt.
§2. Wykonanie uchwa³y zleca siê Burmistrzowi Miasta i
Gminy Szamotu³y.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Miasta i Gminy Szamotu³y
(-) Marek Pawlicki
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4251
UCHWA£A Nr XXI/136/08 RADY MIEJSKIEJ WIELICHOWA
z dnia 19 listopada 2008 r.

w sprawie: zwolnienia z op³aty - zg³oszenia zmiany wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z pón.zm.) oraz art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19
listopada 1999 r. Prawo dzia³alnoci gospodarczej (Dz.U. Nr
101, poz. 1178 ze zm.) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Zwalnia siê z op³aty zg³oszenie dotycz¹ce zmiany
wpisu do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej w przypadku
gdy zmiana dotyczy:

administracyjn¹ zmian¹ ulicy ,numeru domu lub lokalu, zmian¹ nazwy miejscowoci, zmian¹ kodu pocztowego.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Wielichowo.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje do dnia 30.03.2009 r.

a) adresu zamieszkania przedsiêbiorcy, siedziby przedsiêbiorcy, adresu miejsca wykonywanej dzia³alnoci
gospodarczej, jeli zmiana ta zosta³a spowodowana

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) Stanis³aw Marciniak

4252
UCHWA£A Nr XXXVI/232/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie podzia³u gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18 ust. 1 i art. 20
ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu i
prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13,
poz. 123 ze zm.) oraz art. 8 ust. 1 i 2 pkt 2 i art. 11 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. 1. Z dniem 1 stycznia 2009 r. dokonuje siê podzia³u
samorz¹dowej instytucji kultury - Gminne Centrum Kultury
w Dusznikach.
2. W wyniku podzia³u Gminnego Centrum Kultury w
Dusznikach, w oparciu o jego mienie i za³ogê tworzy siê:

a) samorz¹dow¹ instytucjê kultury - Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, zwane dalej "Centrum",
b) samorz¹dow¹ instytucjê kultury - Biblioteka Publiczna
Gminy Duszniki zwan¹ dalej "Bibliotek¹".
3. Instytucje wymienione w ust. 2 uzyskuj¹ osobowoæ
prawn¹ i mog¹ rozpocz¹æ dzia³alnoæ z chwil¹ wpisu do
rejestru gminnych instytucji kultury. Z dniem wpisu tych
instytucji do rejestru, z rejestru zostanie wykrelone dotychczasowe Gminne Centrum Kultury w Dusznikach.
§2. 1. Siedzib¹ Centrum jest miejscowoæ Duszniki, a
terenem dzia³ania obszar gminy Duszniki .
2. Do zadañ Centrum nale¿y wykonywanie zadañ w³asnych Gminy w zakresie organizowania dzia³alnoci kultu-
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ralnej na terenie gminy Duszniki. Szczegó³owy zakres dzia³alnoci Centrum okrela statut.
§3. 1. Siedzib¹ Biblioteki jest miejscowoæ Duszniki, a
terenem dzia³ania obszar gminy Duszniki.
2. Do zadañ Biblioteki nale¿y wykonywanie zadañ w³asnych gminy w zakresie zapewnienia obs³ugi bibliotecznej
mieszkañcom gminy, rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkañców gminy, upowszechniania wiedzy i nauki. Szczegó³owy zakres dzia³alnoci Biblioteki okrela statut.
§4. 1. Centrum powstaje w oparciu o mienie i za³ogê
dotychczasowego Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach.
2. Centrum przejmuje sk³adniki mienia nieruchomego i
ruchomego dzielonego dotychczasowego Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, wymienione w za³¹czniku nr 5
do niniejszej uchwa³y (niepublikowany).
3. Centrum przejmuje w ca³oci zobowi¹zania i wierzytelnoci dzielonego Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach.
4. Centrum wstêpuje w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
ze stosunków pracy pracowników Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane
przez Centrum. Wykaz pracowników, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane przez Centrum zawiera za³¹cznik nr 6 do
niniejszej uchwa³y (niepublikowany).
5. Przejêcie mienia, wierzytelnoci i zobowi¹zañ oraz
wst¹pienie w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków
pracy nastêpuje z chwil¹ wpisania Centrum do gminnego
rejestru instytucji kultury.
§5. 1. Biblioteka powstaje w oparciu o mienie i za³ogê
Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach i s³u¿¹ce wykonywaniu zadañ w zakresie czytelnictwa i bibliotek.

3. Biblioteka wstêpuje w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce
ze stosunków pracy pracowników Gminnego Centrum Kultury w Dusznikach, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane
przez Bibliotekê. Wykaz pracowników, którzy wykonuj¹ zadania przejmowane przez Bibliotekê zawiera za³¹cznik nr 4
do niniejszej uchwa³y (niepublikowany).
4. Przejêcie mienia oraz wst¹pienie w prawa i obowi¹zki wynikaj¹ce ze stosunków pracy powstaje z chwil¹
wpisania Biblioteki do gminnego rejestru instytucji kultury.
§6. Dzia³alnoæ Centrum i Biblioteki bêdzie finansowana
z dotacji udzielanej corocznie z bud¿etu Gminy. Ponadto
Centrum i Biblioteka mog¹ uzyskiwaæ rodki finansowe i
sk³adniki maj¹tkowe z wp³ywów z w³asnej dzia³alnoci,
dotacji z bud¿etu pañstwa, wp³ywów z najmu i dzier¿awy
sk³adników maj¹tku, spadków i darowizn od osób fizycznych
i prawnych oraz innych róde³.
§7. 1. Nadaje siê Centrum statut, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Nadaje siê Bibliotece statut, stanowi¹cy za³¹cznik nr
2 do niniejszej uchwa³y.
§8. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§9. Traci moc uchwa³a nr XXVII/128/04 Rady Gminy
Duszniki z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie powo³ania
gminnej instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w
Dusznikach, oraz nadania jej Statutu, oraz uchwa³a nr XXXIII/
169/05 Rady Gminy Duszniki z dnia 20 kwietnia 2005 r. w
sprawie zmiany uchwa³y w sprawie powo³ania gminnej
instytucji kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Dusznikach, oraz nadania jej Statutu.
§10. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia z moc¹ od 1 stycznia
2009 r.

2. Biblioteka przejmuje sk³adniki mienia nieruchomego
i ruchomego dzielonego Gminnego Centrum Kultury w
Dusznikach, wymienione w za³¹czniku nr 3 do niniejszej
uchwa³y (niepublikowany).

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

ZA£¥CZNIK Nr 1

STATUT GMINNEGO CENTRUM KULTURY W DUSZNIKACH
ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

3. Gminne Centrum Kultury u¿ywa pod³u¿nej pieczêci
z nazw¹ i adresem w pe³nym brzmieniu:
"Gminne Centrum Kultury

§1. 1. Gminne Centrum Kultury, zwane dalej "Centrum"
jest gminn¹ instytucj¹ kultury.
2. Siedziba "Centrum" mieci siê w Dusznikach, a terenem dzia³ania jest gmina Duszniki.

w Dusznikach
ul. Jana Paw³a II 8
64-550 Duszniki"
§2. "Centrum" dzia³a w szczególnoci na podstawie:
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ROZDZIA£ III

1) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. Nr 13, poz.
123 z 2001 r. z pón. zm.) oraz przepisów wykonawczych
tej ustawy.

Organy zarz¹dzaj¹ce

2) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.)

§6. 1. Dyrektor "Centrum" powo³ywany przez Wójta
Gminy - zarz¹dza instytucj¹ i reprezentuje j¹ na zewn¹trz.

3) niniejszego statutu.

2. Zwierzchnikiem Dyrektora "Centrum" jest Wójt
Gminy.
ROZDZIA£ II

Cel i zakres dzia³ania Gminnego Centrum Kultury

3. Organizacjê wewnêtrzn¹ "Centrum", strukturê i zasady tworzenia okrela Regulamin organizacyjny wydany
przez Dyrektora "Centrum".
4.

§3. Celem "Centrum" jest prowadzenie wielokierunkowej dzia³alnoci rozwijaj¹cej i zaspokajaj¹cej potrzeby kulturowe mieszkañców w zakresie kultury intelektualnej i fizycznej oraz upowszechnianie i promocjê kultury lokalnej w
kraju i za granic¹.
§4. Do podstawowych zadañ "Centrum" nale¿y:
1) organizowanie ró¿norodnych form edukacji kulturalnej i
wychowania przez sztukê,
2) stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kó³ i klubów zainteresowañ, sekcji, zespo³ów itp.
3) organizacja spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,
4) dzia³alnoæ instrukta¿owo-metodyczna,
5) prowadzenie dzia³alnoci promocyjnej,
6) koordynacja dzia³alnoci na terenie gminy w zakresie
organizacji imprez kulturowych, t.j. z zakresu kultury
intelektualnej i fizycznej,

- kierowanie bie¿¹c¹ dzia³alnoci¹,
- reprezentowanie orodka na zewn¹trz,
- zarz¹dzanie powierzonym maj¹tkiem,
- zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
- ustanawianie i odwo³ywanie pe³nomocników,
- wydawanie zarz¹dzeñ, instrukcji i poleceñ s³u¿bowych,
- ustalanie rocznego planu dzia³alnoci oraz rocznego planu finansowego,
- sporz¹dzanie i przedk³adanie Wójtowi Gminy rocznego
sprawozdania z dzia³alnoci, wystêpowanie, w zale¿noci od potrzeb z wnioskami o udzielenie dotacji na realizacjê zadañ objêtych mecenatem pañstwa i na dofinansowanie bie¿¹cych zadañ w³asnych.
5. Wójt Gminy sprawuje nad "Centrum" nadzór administracyjno - finansowy w zakresie prawid³owoci dysponowania przyznanymi rodkami bud¿etowymi oraz gospodarowania powierzonym mieniem.

7) wspó³dzia³anie z instytucjami i organizacjami spo³ecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturowych mieszkañców,

ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa

8) nadzorowanie i organizacja dzia³alnoci rozrywkowo rekreacyjnej,
9) prowadzenie wspó³pracy kulturalnej z zagranic¹,
10)s³u¿enie pomoc¹ i nadzór merytoryczny nad dzia³alnoci¹ wietlic funkcjonuj¹cych na terenie Gminy,
11)popularyzowanie sportu i turystyki na terenie gminy,
podejmowanie i wdra¿anie przedsiêwziêæ zapewniaj¹cych postêp i rozwój sportu i rekreacji,
12)prowadzenie innych zadañ z zakresu kultury, sportu i
rekreacji.
§5. "Centrum" mo¿e prowadziæ tak¿e inn¹ ni¿ kulturalna
dzia³alnoæ, z tym ¿e dzia³alnoæ ta nie mo¿e kolidowaæ z
realizacj¹ zadañ statutowych.

Do zakresu dzia³ania dyrektora nale¿y w szczególno-

ci:

§7. 1. "Centrum" prowadzi gospodarkê finansow¹ na
zasadach okrelonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej, o której mowa w §2., oraz
ustawy o rachunkowoci
2. Dzia³alnoæ "Centrum" jest finansowana z dotacji
organizatora, z dochodów w³asnych, ze rodków otrzymywanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych róde³.
3.
dy z:

"Centrum" mo¿e w szczególnoci pozyskiwaæ docho-

1) prowadzenia warsztatów, szkoleñ, kursów, itp.,
2) organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zak³ady,
3) wynajmu sali i innych pomieszczeñ oraz wydzier¿awiania lokali u¿ytkowych,
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4) promocji firm na imprezach organizowanych przez "Centrum",

ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

5) us³ug reklamowych,
6) z innych róde³ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ statutow¹.
4. "Centrum" gospodaruje samodzielnie otrzymanym
maj¹tkiem oraz prowadzi samodzieln¹ gospodarkê w ramach posiadanych rodków - kieruj¹c siê zasadami efektywnoci ich wykorzystania.
§8. "Centrum" mo¿e prowadziæ tak¿e inn¹ ni¿ kulturalna
dzia³alnoæ w zakresie zbie¿nym z jego dzia³alnoci¹ podstawow¹, a rodki uzyskane z tej dzia³alnoci wykorzystywaæ
na cele statutowe.
§9. Podstaw¹ gospodarki finansowej "Centrum" jest plan
dzia³alnoci - zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem
rocznej dotacji z bud¿etu Gminy.

§10. 1. Wszelkie zmiany w statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie jego nadania. Zmiana statutu mo¿e nast¹piæ
po dokonaniu wnikliwej analizy skutków jego obowi¹zywania. Projekt zmiany statutu wraz z uzasadnieniem przedk³ada Dyrektor za porednictwem Wójta Gminy - Przewodnicz¹cemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie na obrady
sesji i podjecie uchwa³y w sprawie zmiany statutu.
2. Wójt Gminy przedk³ada Przewodnicz¹cemu Rady
projekt i w/w wniosek, wraz ze swoj¹ opini¹ w terminie 14
dni od dnia ich otrzymania.
§11. "Centrum" podlega wpisowi do rejestru gminnych
instytucji kultury prowadzonego przez Urz¹d Gminy.
§12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj¹ zastosowanie przepisy powszechnie obowi¹zuj¹ce.

ZA£¥CZNIK Nr 2

STATUT BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY DUSZNIKI

ROZDZIA£ I
Postanowienia ogólne

§1. Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki, zwana dalej
"Bibliotek¹" jest gminn¹ instytucj¹ kultury dzia³aj¹c¹ w ramach zadañ w³asnych jednostki samorz¹du terytorialnego
o charakterze obowi¹zkowym.
§2. Biblioteka dzia³a na podstawie przepisów prawa a w
szczególnoci:
1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.
Nr 85, poz. 539 ze zm.);
2) ustawy z dnia 25 padziernika 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr
13, poz. 123 ze zm.);
3) ustawy z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci
(Dz.U. Nr 121, poz. 591 ze zmianami)
4) niniejszego statutu.
§3. Siedziba biblioteki mieci siê w miejscowoci Duszniki, ul. Jana Paw³a II 8, a teren jej dzia³ania obejmuje
obszar gminy Duszniki.
§4. Bezporedni nadzór nad bibliotek¹ sprawuje Wójt.
§5. Nadzór merytoryczny nad Bibliotek¹ sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w
Poznaniu

§6. Biblioteka u¿ywa pieczêci prostok¹tnej z napisem
Biblioteka Publiczna Gminy Duszniki, ul. Jana Paw³a II 8, 64550 Duszniki i okr¹g³ej z napisem Biblioteka Publiczna Gminy
Duszniki

ROZDZIA£ II
Cele i zadania Biblioteki

§7. Biblioteka zapewnia obs³ugê biblioteczn¹ mieszkañcom gminy. S³u¿y rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych oraz upowszechnianiu wiedzy,
nauki, kultury.
§8. Do podstawowych zadañ biblioteki nale¿y:
1) gromadzenie i opracowywanie materia³ów bibliotecznych s³u¿¹cych rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokszta³ceniowych ze
szczególnym uwzglêdnieniem materia³ów informacyjnych
dokumentuj¹cych dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru dzia³ania biblioteki;
2) pe³nienie funkcji orodka informacji publicznej;
3) udostêpnianie zbiorów na miejscu, wypo¿yczanie na
zewn¹trz, poredniczenie w wymianie miêdzybibliotecznej;
4) organizowanie czytelnictwa i udostêpnianie materia³ów
bibliotecznych ludziom chorym i niepe³nosprawnym;
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5) Organizacja form pracy z czytelnikiem s³u¿¹cych popularyzowaniu czytelnictwa, sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego wsi i gminy;
6) wspó³dzia³anie z bibliotekami innych sieci, szko³ami, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb owiatowych i kulturalnych spo³ecznoci miasta;

§14. Biblioteka posiada filiê w Grzebienisku, która prowadzi wypo¿yczalniê.
§14. Szczegó³ow¹ organizacjê wewnêtrzn¹ Biblioteki
okrela regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora
Biblioteki, po zasiêgniêciu opinii wójta.
§15. Przy Bibliotece mog¹ dzia³aæ ko³a przyjació³ biblioteki.

§9. Biblioteka mo¿e podejmowaæ inne zadania dla zaspokajania potrzeb rodowiska.
ROZDZIA£ IV
Gospodarka finansowa Biblioteki

ROZDZIA£ III
Organy biblioteki i jej organizacja

§10. Na czele Biblioteki stoi dyrektor, który kieruje jej
dzia³alnoci¹, reprezentuje Bibliotekê na zewn¹trz i jest za
ni¹ odpowiedzialny. Dyrektora powo³uje i odwo³uje Wójt.
Powo³anie mo¿e byæ poprzedzone konkursem.
§11.

Do zakresu zadañ dyrektora nale¿y w szczególno-

ci:
1) ogólne kierownictwo w sprawach dzia³alnoci podstawowej i administracyjnej;
2) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem
oraz nad maj¹tkiem Biblioteki;
3) przedstawianie w³aciwym instytucjom i organizatorowi
planów rzeczowych i finansowych, sprawozdañ oraz
wniosków inwestycyjnych;
4) wydawanie w obowi¹zuj¹cym trybie regulaminów i zarz¹dzeñ;
5) zatrudnianie, awansowanie i zwalnianie pracowników
biblioteki;
§12. W bibliotece zatrudnia siê bibliotekarzy. W miarê
potrzeby mog¹ byæ zatrudnieni specjalici innych zawodów
zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ biblioteki.
§13. Dyrektor i pracownicy biblioteki powinni posiadaæ
kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk i pe³nionych funkcji, okrelonych w odrêbnych przepisach.

§16. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkê finansow¹
zgodnie z rozdzia³em 3 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia³alnoci kulturalnej oraz ustaw¹ o rachunkowoci.
2. Podstaw¹ gospodarki finansowej biblioteki jest roczny plan finansowy, w którym oznacza siê kwotê przeznaczona wy³¹cznie na zakup ksi¹¿ek, czasopism i innych materia³ów bibliotecznych.
§17.

Przychodami biblioteki s¹:

1. Wp³ywy osi¹gniête z dzia³alnoci statutowej i gospodarczej.
2.

Dotacje z bud¿etu.

3. rodki otrzymane od osób fizycznych i prawnych
oraz innych róde³.
§18. Biblioteka mo¿e w granicach obowi¹zuj¹cych przepisów pobieraæ op³aty za us³ugi, a wp³ywy przeznaczyæ na
cele statutowe.

ROZDZIA£ V
Postanowienia koñcowe

§19. Zmiany w niniejszym statucie mog¹ byæ dokonywane w trybie okrelonym dla jego nadania.
§20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem maj¹ zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
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UCHWA£A Nr XXXVI/233/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.
w sprawie: nadania nazwy nowej ulicy w miejscowoci Ceradz Dolny
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591) ze zmianami Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastêpuje:

§2. Now¹ nazwê ulicy naniesiono i oznaczono na mapie
ewidencyjnej stanowi¹cej za³¹cznik nr 1 do niniejszej uchwa³y.

§1. W miejscowoci Ceradz Dolny nadaje siê nazwê ul.
Stawna drodze wewnêtrznej po³o¿onej przy ulicy Powstañców Wielkopolskich.

§4. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w ¿ycie po
up³ywie 14 dni od jej og³oszenia.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki
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4254
UCHWA£A Nr XXXVI/234/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia Regulaminu na rok 2009 - okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wys³ugê lat

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6b ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674 z póniejszymi zmianami) oraz w zwi¹zku z art. 18
ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi
zmianami) oraz przepisów rozporz¹dzenia Ministra Edukacji
Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia
za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2005 r. Nr 22,
poz. 181 z póniejszymi zmianami), po uzgodnieniu ze zwi¹zkami zawodowymi zrzeszaj¹cymi nauczycieli Rada Gminy
Duszniki uchwala, co nastêpuje:

Regulamin okrelaj¹cy w roku 2009 wysokoæ oraz szczegó³owe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doranych zastêpstw oraz wys³ugê lat

ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne

§1. Ilekroæ w dalszych przepisach jest mowa bez bli¿szego okrelenia o:
1) szkole - nale¿y przez to rozumieæ przedszkole, szko³ê lub
placówkê, dla której organem prowadz¹cym jest Gmina,
2) dyrektorze lub wicedyrektorze - nale¿y przez to rozumieæ
dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w
pkt 1,
3) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli lub
wychowawców zatrudnionych w szkole/placówce,
4) klasie - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e oddzia³ lub grupê,
5) uczniu - nale¿y przez to rozumieæ tak¿e wychowanka,
6) tygodniowym obowi¹zkowym wymiarze godzin - nale¿y
przez to rozumieæ tygodniowy obowi¹zkowy wymiar
godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 KN,
7) Karcie Nauczyciela - rozumie siê przez to ustawê z dnia
26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2006
r. Nr 97, poz. 674 z póniejszymi zmianami),

8) rozporz¹dzeniu - rozumie siê przez to rozporz¹dzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31.01.2005
r. w sprawie wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków
przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracê w dniu wolnym od
pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181z póniejszymi
zmianami).

Dodatek motywacyjny

§2. 1. Warunkiem przyznawania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego jest:
1) uzyskiwanie szczególnych osi¹gniêæ dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuñczych, a w szczególnoci:
a) uzyskiwanie przez uczniów, z uwzglêdnieniem ich
mo¿liwoci oraz warunków pracy nauczyciela, dobrych osi¹gniêæ dydaktyczno - wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w
konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,
b) umiejêtne rozwi¹zywanie problemów wychowawczych uczniów we wspó³pracy z ich rodzicami,
c) pe³ne rozpoznanie rodowiska wychowawczego
uczniów, aktywne i efektywne dzia³anie na rzecz
uczniów potrzebuj¹cych szczególnej opieki,
2) jakoæ wiadczonej pracy, w tym zwi¹zanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, dodatkowym zadaniem lub zajêciem, a w szczególnoci:
a) systematyczne i efektywne przygotowywanie siê do
przydzielonych obowi¹zków,
b) podnoszenie umiejêtnoci zawodowych,
c) wzbogacanie w³asnego warsztatu pracy,
d) dba³oæ o estetykê i sprawnoæ powierzonych pomieszczeñ, pomocy dydaktycznych lub innych urz¹dzeñ szkolnych,
e) prawid³owe prowadzenie dokumentacji szkolnej, w
tym pedagogicznej,
f) rzetelne i terminowe wywi¹zywanie siê z poleceñ
s³u¿bowych,
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przestrzeganie dyscypliny pracy,

3) zaanga¿owanie w realizacjê czynnoci i zajêæ, o których
mowa w art. 42 ust. 2 i pkt 2 Karty Nauczyciela, a w
szczególnoci:
a) udzia³ w organizowaniu imprez i uroczystoci szkolnych,
b) udzia³ w komisjach przedmiotowych i innych,
c) opiekowanie siê samorz¹dem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi dzia³aj¹cymi na terenie szko³y,
d) prowadzenie lekcji kole¿eñskich, przejawianie innych
form aktywnoci w ramach wewn¹trzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) aktywny udzia³ w realizowaniu innych zadañ statutowych szko³y.
§3. 1. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 20% jego wynagrodzenia zasadniczego,
natomiast dla dyrektora placówki nie mo¿e byæ wy¿szy ni¿
40% jego wynagrodzenia zasadniczego.
2. Dodatek motywacyjny przyznaje siê na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 4 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ 12 miesiêcy.
3. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, uwzglêdniaj¹c poziom spe³niania warunków, o których mowa w §2, ustala dyrektor, a w
stosunku do dyrektora - Wójt Gminy.
4. Dodatek motywacyjny wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty wynagrodzenia.
5. Prawo do dodatku motywacyjnego nauczyciel (z
wy³¹czeniem dyrektora) nabywa po przepracowaniu jednego semestru w danej placówce.
6. Dodatek motywacyjny nie przys³uguje za czas nie
realizowania przez nauczyciela i dyrektora godzin dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim lub na urlopie dla poratowania zdrowia.
§4. Wysokoæ rodków finansowych przeznaczonych na
dodatki motywacyjne w przeliczeniu na jeden etat wynosi
procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia zasadniczego:
1) dla nauczycieli - 5%,
2) dla dyrektorów szkó³ i przedszkoli - 20%.

Dodatek funkcyjny

§5. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko
kierownicze przys³uguje dodatek funkcyjny, w wysokoci
okrelonej w tabeli dodatków funkcyjnych.

Poz. 4254

2. Dodatek funkcyjny przys³uguje tak¿e nauczycielom,
którym powierzono obowi¹zki kierownicze w zastêpstwie.
3. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
pkt 1 i 2 oraz tabeli, uwzglêdniaj¹c wielkoæ szko³y, liczbê
uczniów i oddzia³ów, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych z zajmowanego stanowiska, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szko³y (wychodzenie na zewn¹trz: udzia³ w
licznych konkursach, olimpiadach oraz imprezach rodowiskowych itp.) ustala:
1) dla dyrektora - Wójt Gminy,
2) dla pozosta³ych stanowisk kierowniczych w szkole dyrektor szko³y.
§6. 1. Nauczycielom realizuj¹cym dodatkowe zadania
oraz zajêcia przys³uguje dodatek funkcyjny, z tym, ¿e nauczycielowi, któremu powierzono:
1) wychowawstwo w oddziale zerowym i przedszkolnym w wysokoci
50 z³,
2) wychowawstwo klasy do 15 uczniów - w wysokoci
45 z³,
3) wychowawstwo klasy powy¿ej 15 uczniów - w wysokoci
60 z³
4) funkcjê doradcy metodycznego - w wysokoci od 100 do
200 z³,
5) funkcjê opiekuna sta¿u - w wysokoci

45 z³

2. Wysokoæ dodatku funkcyjnego, o którym mowa w
ust. 1, uwzglêdniaj¹c zakres i z³o¿onoæ zadañ oraz warunki
ich realizacji, ustala dyrektor placówki.
§7. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego, o którym mowa
w §5 i §6 ust. 1, powstaje od pierwszego dnia miesi¹ca
nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o powierzenie stanowiska kierowniczego, wychowawstwa lub funkcji,
a je¿eli powierzenie to nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca
- od tego dnia.
2. Dodatki funkcyjne, o których mowa w ust. 1, nie
przys³uguj¹ w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w
pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze
oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia stanowiska,
wychowawstwa lub funkcji z innych powodów, a je¿eli
zaprzestanie tego pe³nienia nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
3. Otrzymanie dodatku, o którym mowa w §5, nie
wy³¹cza prawa do otrzymywania dodatku, o którym mowa
w §6 ust. 1.
4. Dodatek funkcyjny wyp³aca siê z góry, w terminie
wyp³aty wynagrodzenia.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

7
/





6



3
































 



































,











  









  








 























§8. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za warunki
pracy z tytu³u pracy w trudnych warunkach okrelonych w
przepisach §8 rozporz¹dzenia
Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-

je:
1) nauczycielom szkó³ podstawowych prowadz¹cym zajêcia w klasach ³¹czonych w wysokoci 25% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ w tych klasach godzinê
nauczania,
2) nauczycielom, którzy prowadz¹ nauczanie indywidualne
dzieci i m³odzie¿y zakwalifikowanych do nauczania specjalnego - 20% stawki godzinowej,
3) nauczycielom prowadz¹cym nauczanie indywidualne
dzieci i m³odzie¿y z upoledzeniem w stopniu umiarkowanym 20% stawki godzinowej.
§9. 1. Wysokoæ dodatku za warunki pracy ustala dla
nauczyciela - dyrektor, a dla dyrektora - organ prowadz¹cy.
2.







Dodatek za warunki pracy
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Dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z góry.

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doranych zastêpstw

§10. 1. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹ nauczyciela ustala siê; dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a
zrealizowana w warunkach uprawniaj¹cych do dodatku)
przez miesiêczn¹ liczbê godzin tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru godzin, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuñczych, realizowanych w
ramach godzin ponad wymiarowych.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa ustala siê, z zastrze¿eniem ust. 3, w sposób okrelony







w ust. 1, której realizacja nastêpuje w zastêpstwie nieobecnego nauczyciela.
3. Dla nauczycieli realizuj¹cych tygodniowy wymiar
godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedn¹ godzinê doranego zastêpstwa realizowanego na zasadach, o których mowa w ust. 3,
ustala siê, dziel¹c przyznan¹ nauczycielowi stawkê wynagrodzenia zasadniczego (³¹cznie z dodatkiem za warunki
pracy, je¿eli praca w tej godzinie zosta³a zrealizowana w
warunkach uprawniaj¹cych do dodatku) przez miesiêczn¹
liczbê godzin realizowanego wymiaru godzin.
4. Miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o której mowa w ust.
1, 2 i 3, uzyskuje siê mno¿¹c tygodniowy wymiar godzin
przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin w ten sposób,
¿e czas zajêæ do 0,5 godziny pomija siê, a co najmniej 0,5
godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
§11. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nauczyciel nie realizuje zajêæ z powodu przerw
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego,
rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz
za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
§12. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej 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 przyjmuje
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 ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim
tygodniu, nie mo¿e byæ jednak wiêksza ni¿ liczba godzin
przydzielonych w planie organizacyjnym.
§13. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i
godziny doranych zastêpstw wyp³aca siê z do³u.
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Dodatek za wys³ugê lat wyp³aca siê z góry.

§15. 1 Nauczycielowi nie posiadaj¹cemu kwalifikacji
do nauki jêzyka obcego, do czasu uzyskania kwalifikacji
podwy¿sza siê minimaln¹ stawkê wynagrodzenia zasadniczego o 500,00 z³ brutto (proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia).

Dodatek, o którym mowa w §15.1. wyp³aca siê z

§16.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmi-

ny.
§17. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa
Wielkopolskiego, jednak nie wczeniej ni¿ od 1.01.2009.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

4255
UCHWA£A Nr XXXVI/235/08 RADY GMINY DUSZNIKI
z dnia 25 listopada 2008 r.

w sprawie: Regulaminu na rok 2009 okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania
i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
Rada Gminy Duszniki uchwala Regulamin na rok 2009
okrelaj¹cego wysokoæ oraz szczegó³owe zasady przyznawania i wyp³acania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego:

§1. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie ni¿szym ni¿ po³owa tygodniowego obowi¹zkowego wymiaru
godzin we wszystkich placówkach owiatowych na terenie
Gminy Duszniki i posiadaj¹cemu kwalifikacje wymagane do
zajmowanego stanowiska przys³uguje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.
§2. Wysokoæ nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego uzale¿niona jest od liczby osób w rodzinie uprawnionego
nauczyciela i wynosi miesiêcznie:
1) przy jednej osobie -

20,00 z³

2) przy dwóch osobach w rodzinie -

30,00 z³

3) przy trzech osobach w rodzinie -

35,00 z³

4) przy czterech i wiêcej osobach w rodzinie -

40,00 z³.

§3. Do cz³onków rodziny, o której mowa w ust. 2 zalicza
siê nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkuj¹cych:
- wspó³ma³¿onka
- dzieci i m³odzie¿ ucz¹ca siê pozostaj¹ca na wy³¹cznym
utrzymaniu nie d³u¿ej ni¿ do ukoñczenia 24 lat.
§4. Nauczycielowi i jego wspó³ma³¿onkowi, bêd¹cego
tak¿e nauczycielem, stale z nim zamieszkuj¹cego przys³uguje tylko jeden dodatek mieszkaniowy, w wysokoci okrelonej ust. 2.
Ma³¿onkowie wspólnie okrelaj¹ pracodawcê, który bêdzie im wyp³aca³ ten dodatek.
§5. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje siê
na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w ust.4, na ich wspólny wniosek. Nauczycielski
dodatek mieszkaniowy przyznaje dyrektor, a dyrektorowi organ prowadz¹cy.
§6. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
nauczycielowi:
1) niezale¿nie od tytu³u prawnego do zajmowanego przez
niego lokalu mieszkalnego,
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2) od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel z³o¿y³ wniosek o jego przyznanie,
§7. Nauczyciel zobowi¹zany jest do dnia 15 padziernika
ka¿dego roku z³o¿yæ owiadczenia o liczbie osób, na któr¹
bêdzie pobiera³ dodatek mieszkaniowy (nauczyciel do dyrektora, a dyrektor do organu prowadz¹cego). Brak owiadczenia bêdzie równoznaczny z przyznaniem w/w dodatku
tylko na pracuj¹cego nauczyciela.
§8. Ka¿d¹ zmianê w sytuacji rodzinnej (zmniejszenie lub
zwiêkszenie liczby osób na które pobierany jest dodatek
mieszkaniowy) nauczyciel jest zobowi¹zany niezw³ocznie
zg³osiæ jak wy¿ej.
§9. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje w
okresie wykonywania pracy, a tak¿e w okresach

3) odbywania zasadniczej s³u¿by wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej s³u¿by wojskowej; w przypadku
jednak, gdy z nauczycielem powo³anym do s³u¿by zawarta by³a umowa o pracê na czas okrelony, dodatek
wyp³aca siê nie d³u¿ej ni¿ do koñca okresu, na który by³a
zawarta umowa,
4) korzystania z urlopu wychowawczego.
§10. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przys³uguje
tylko w jednostce macierzystej i tylko jeden niezale¿nie od
liczby placówek, w których pracuje nauczyciel.
§11. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Duszniki.
§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od jej
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, jednak nie wczeniej ni¿ od 1.01.2009.

1) nie wiadczenia pracy, za które przys³uguje wynagrodzenie,
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Gracjan Skórnicki

2) pobierania zasi³ku chorobowego, macierzyñskiego, opiekuñczego, wynagrodzenia za czas choroby,

4256
UCHWA£A Nr XXVII/201/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z
póniejszymi zmianami) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi
zmianami) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29
lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i op³at lokalnych w 2009 r (M. P. Nr 59, poz. 531)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Uchwala siê roczne stawki podatku od nieruchomoci w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - 0,57 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,

b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej 16,25 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - 9,10 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - 3,95 z³
od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej,
e) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - 3,35 z³ od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej z wyj¹tkiem:
- gara¿y - 6,15 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej
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- budynków letniskowych - 6,50 z³ od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej;

organizacje po¿ytku publicznego - 0,10 z³ od 1 m2
powierzchni.

2) od budowli 2% ich wartoci okrelonej na podstawie art.
4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i op³atach
lokalnych.

§2. Traci moc Uchwa³a Nr XV/105/2007 Rady Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na
rok 2008.

3) od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków - 0,65 z³ od 1 m2
powierzchni,
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,85 z³ od 1 ha powierzchni,

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, a okrelone w niej stawki obowi¹zuj¹ od dnia 1
stycznia 2009 r.

c) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

4257
UCHWA£A Nr XXVII/202/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na rok 2009

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 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. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (tekst
jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi
zmianami), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca
2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) i
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 padziernika
2008 r. w sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692)
uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê stawki podatku od rodków transportowych na 2009 rok:
1) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej powy¿ej 3,5 tony i poni¿ej 12 ton zgodnie z
za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.

2) od samochodu ciê¿arowego o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3) od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do
niniejszej uchwa³y.
4) od ci¹gnika siod³owego i balastowego przystosowanego
do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub
wy¿szej ni¿ 12 ton zgodnie z za³¹cznikiem nr 4 do niniejszej uchwa³y.
5) od przyczepy i naczepy, które ³¹cznie z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7 ton i
poni¿ej 12 ton, z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego zgodnie z za³¹cznikiem nr 5 do niniejszej
uchwa³y.
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6) od przyczepy i naczepy, 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 zgodnie z za³¹cznikiem nr 6 do niniejszej
uchwa³y.

lenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych oraz uchwa³a Nr XVI/118/2007 Rady Miejskiej w
Wolsztynie z dnia 28 grudnia 2007 w sprawie zmiany uchwa³y
Nr XV/106/2007 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 28
listopada 2007 roku w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych na 2008 rok.

7) od autobusu zgodnie z za³¹cznikiem nr 7 do niniejszej
uchwa³y.

§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XV/106/2007 Rady Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie okre-

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ POJAZDU POWY¯EJ 3,5 TONY I PONI¯EJ 12 TON
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Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA SAMOCHODÓW CIÊ¯AROWYCH O DOPUSZCZALNEJ
MASIE CA£KOWITEJ RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON
/
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH
PRZYSTOSOWANYCH DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥
O DOPUSZCZALNEJ MASIE CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW OD 3,5 TONY I PONI¯EJ 12 TON
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Za³¹cznik nr 4
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA CI¥GNIKÓW SIOD£OWYCH I BALASTOWYCH PRZYSTOSOWANYCH
DO U¯YWANIA £¥CZNIE Z NACZEP¥ LUB PRZYCZEP¥ O DOPUSZCZALNEJ MASIE
CA£KOWITEJ ZESPO£U POJAZDÓW RÓWNEJ LUB WY¯SZEJ NI¯ 12 TON:
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4257

— 22403 —

Za³¹cznik nr 5
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJ¥ DOPUSZCZALN¥ MASÊ CA£KOWIT¥ OD 7 TON I PONI¯EJ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
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Za³¹cznik nr 6
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA PRZYCZEP I NACZEP, KTÓRE £¥CZNIE Z POJAZDEM SILNIKOWYM POSIADAJA DOPUSZCZALNA MASÊ CA£KOWIT¥ RÓWN¥ LUB WY¯SZ¥ NI¯ 12 TON, Z WYJ¥TKIEM ZWI¥ZANYCH WY£¥CZNIE Z DZIA£ALNOCI¥ ROLNICZ¥ PROWADZON¥ PRZEZ PODATNIKA PODATKU ROLNEGO
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Za³¹cznik nr 7
do uchwa³y Nr XXVII/202/2008
Rady Miejskiej w Wolsztynie
z dnia 26 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKU DLA AUTOBUSÓW
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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4258

— 22404 —

4258
UCHWA£A Nr XXVII/203/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: op³aty targowej

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) oraz art.
15 i art. 19 pkt 1 lit. a i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006
roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) uchwala
siê, co nastêpuje:

- p³odów rolnych w stanie nie przetworzonym 17,00 z³
- pozosta³ych artyku³ów -

21,00 z³

e) przy sprzeda¿y z kosza, wiadra itp. za 1 m2 - 5,20 z³
f) przy sprzeda¿y w inny sposób
- p³odów rolnych w stanie nie przetworzonym 12,50 z³

§1. Okrela siê dzienne stawki op³aty targowej w nastêpuj¹cej wysokoci:
1) Na targowisku rolnym przy ulicy Komorowskiej w Wolsztynie:

- pozosta³ych artyku³ów g)

- konie, byd³o -

5,20 z³

- trzoda chlewna -

2,50 z³

- inne -

2,10 z³

b) przy sprzeda¿y p³odów rolnych w stanie nie przetworzonym 12,50 z³
2) Na pozosta³ych targowiskach na terenie miasta i gminy
a) przy sprzeda¿y z pojazdu lub przy parkowanym pojedzie - 3 mb samochody ciê¿arowe, ci¹gniki, platformy pow.1.500 kg
- p³odów rolnych w stanie nie przetworzonym 22,00 z³
- pozosta³ych artyku³ów -

38,00 z³

b) przy sprzeda¿y z samochodu dostawczego, towarowo - osobowego do 1500 kg lub przy parkowanym
pojedzie
- p³odów rolnych w stanie nie przetworzonym 17,00 z³
- pozosta³ych artyku³ów -

przy sprzeda¿y pojazdów (za 1 pojazd)
- motocykla, motoroweru -

a) przy sprzeda¿y od ka¿dej wystawionej sztuki do sprzeda¿y

17,00 z³

2,10 z³

- samochodu osobowego, ciê¿arowego, przyczepy,
naczepy i pozosta³ych pojazdów 10,50 z³
§2. Terminem p³atnoci op³aty targowej jest dzieñ, w
którym dokonywana jest sprzeda¿.
§3. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze
inkasa.
2.

Na inkasentów op³aty targowej wyznacza siê:

1) na terenie targowiska rolnego ulica Komorowska i Drzyma³y 5 w Wolsztynie -Roberta M¹czkowskiego
2) na pozosta³ym terenie miasta - Rados³awa Angiela,
Tomasza Hibnera, Dariusza Nowickiego, Roberta winiarka, Grzegorza Hegenbarta
3) na terenie wsi - so³tysów poszczególnych wsi oraz Rados³awa Angiela, Tomasza Hibnera, Dariusza Nowickiego, Roberta winiarka, Grzegorza Hegenbarta
3. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów w wysokoci
15% pobranych kwot z zastrze¿eniem ust. 4
4. Wynagrodzenie inkasenta Roberta M¹czkowskiego,
za inkaso op³aty na targowisku przy ulicy Komorowskiej i
Drzyma³y w Wolsztynie wynosi:

29,00 z³

-

w czwartki - 15% pobranych kwot,

c) przy sprzeda¿y z samochodu osobowego lub przy
parkowanym pojedzie

-

w pozosta³e dni tygodnia - 20% pobranych kwot

- p³odów rolnych w stanie nie przetworzonym 17,00 z³
- pozosta³ych artyku³ów d)

przy sprzeda¿y ze straganu - 3 mb

27,00 z³

5. Wp³ywy z tytu³u inkasa inkasenci przekazuj¹ w ca³oci na rachunek lub do kasy Urzêdu Miejskiego w Wolsztynie ka¿dorazowo po zakoñczonym dniu targowym.
6. Wyp³ata wynagrodzenia za inkaso nastêpuje w ci¹gu 7 dni od dnia dostarczenia do Urzêdu Miejskiego w
Wolsztynie rozliczenia pobranej przez inkasenta op³aty targowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4258, 4259

— 22405 —

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§5. Traci moc uchwa³a XV/107/2007 Rady Miejskiej w
Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie op³aty
targowej .

§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

4259
UCHWA£A Nr XXVII/204/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001
roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 136, poz. 969
z póniejszymi zmianami), uchwala siê co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego og³oszon¹ w Komunikacie Prezesa G³ównego
Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 roku w
sprawie redniej ceny skupu ¿yta za okres pierwszych

trzech kwarta³ów 2008 roku (M.P. Nr 81, poz. 717) z kwoty
55,80 z³ za 1 q do kwoty 45 z³ za 1 q.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie w roku 2009.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4260

— 22406 —

4260
UCHWA£A Nr XXVII/205/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: op³aty od posiadania psów na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami), art. 18a i 19 pkt 1 lit. f, pkt
2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr
121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co
nastêpuje:

§1. Uchwa³¹ niniejsz¹ Rady Miejskiej w Wolsztynie:
1) wprowadza siê na terenie gminy op³atê od posiadania
psów,

psa po up³ywie terminu p³atnoci w terminie 14 dni od
daty zaistnienia okolicznoci powoduj¹cych powstanie
obowi¹zku uiszczenia op³aty,
2) je¿eli obowi¹zek uiszczenia op³aty powsta³ po dniu 1
lipca roku podatkowego, p³atny jest w wysokoci po³owy stawki rocznej,
3) nie pobiera siê op³aty z tytu³u posiadania jednego psa
utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomoci nierolniczych na terenie wsi.
§5. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty od posiadania psów w
drodze inkasa.

2) okrela siê wysokoæ stawki op³aty od posiadania psów,

2. Ustala siê inkasentów op³aty od posiadania psów,
którymi s¹:

3) okrela siê zasady ustalania i poboru oraz terminy p³atnoci op³aty od posiadania psów,

1) na terenie miasta - Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej
oraz Spó³dzielnia Mieszkaniowa,

4) zarz¹dza siê pobór op³aty od posiadania psów w drodze
inkasa, okrela inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso,

2) na terenie wsi - so³tysi.

5) wprowadza siê inne ni¿ wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe z op³aty od posiadania psów.
§2. Wprowadza siê na terenie Gminy Wolsztyn op³atê
od posiadania psów.
§3. Stawkê roczn¹ op³aty od posiadania psów ustala siê
w wysokoci 42,00 z³ od jednego psa.
§4. Okrela siê nastêpuj¹ce zasady ustalania op³aty od
posiadania psów:
1) op³ata od posiadania psów p³atna jest bez wezwania do
dnia 31 marca roku podatkowego, a przypadku nabycia

3. Ustala siê wynagrodzenie za inkaso op³aty od posiadania psów w wysokoci 10% zainkasowanej kwoty.
§6. Traci moc Uchwa³a nr XV/109/2007 Rady Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie op³aty
od posiadania psów na 2008 rok.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4261, 4262

— 22407 —

4261
UCHWA£A Nr XXVII/206/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia miejscowoci, w których pobiera siê op³atê miejscow¹

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) oraz art.
17 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006
roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) w
zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ
miejscowoæ, w której mo¿na pobieraæ op³atê miejscow¹
(Dz.U. Nr 249, poz. 1851) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Op³atê miejscow¹ pobiera siê na terenie miejscowoci: Wolsztyn, Karpicko, Rudno, Wilcze.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

4262
UCHWA£A Nr XXVII/207/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: op³aty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami), art. 17, art. 19 pkt 1 lit. b i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121,
poz. 844 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

2. Stawka op³aty miejscowej dla dzieci, m³odzie¿y,
emerytów, rencistów i osób posiadaj¹cych orzeczenie o
stopniu niepe³nosprawnoci wynosi 0,88 z³ za ka¿dy dzieñ
pobytu osoby w miejscowociach, miejscowociach których
mowa w ust. 1.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami ustala siê kierowników obiektów wypoczynkowo - turystycznych, pól namiotowych, so³tysów.

§1. 1. Ustala siê stawkê op³aty miejscowej pobieranej
od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w
miejscowociach: Wolsztyn, Karpicko, Rudno, Wilcze - w
kwocie 1,76 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu osoby w tych miejscowociach.

3. Za inkaso ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
10% od zainkasowanej kwoty.
§3. Traci moc uchwa³a nr XV/110/2007 Rady Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie
ustalenia stawek op³aty miejscowej.

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4262, 6263

— 22408 —

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

4263
UCHWA£A Nr XXVII/208/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: zmiany uchwa³y Rady Miejskiej w Wolsztynie nr XXXIV/273/2005 z dnia 27 padziernika 2005
roku w sprawie: ustalenia Strefy P³atnego Parkowania na terenie miasta Wolsztyna i wysokoci stawek op³at
za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41
ust. 1 ustawy o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., Nr
142, poz. 1591 - z pón. zm.) oraz art 13 ust. 1, punkt 1, art.
13 b ust 1 i 4 punkt 1,2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (z 2007 r. Dz.U. Nr 19, poz. 115 z
póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W uchwale nr XXXIV/273/2005 Rady Miejskiej w
Wolsztynie z dnia 27 padziernika 2005 roku w sprawie:
ustalenia Strefy P³atnego Parkowania na terenie miasta
Wolsztyna i wysokoci stawek op³at za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w tej strefie,
og³oszonej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego nr 169 z dnia 8 grudnia 2005 roku, w §4 zmienia
siê punkty od 1 do 10, które otrzymuj¹ brzmienie:
"1) op³ata jednorazowa za pierwsz¹ godzinê -

1,50 z³,

2) op³ata jednorazowa za rozpoczêt¹ drug¹ godzinê 1,60 z³,
3) op³ata jednorazowa za rozpoczêt¹ trzeci¹ godzinê 1,70 z³,

4) op³ata jednorazowa za rozpoczêt¹ czwart¹ godzinê i
ka¿d¹ nastêpn¹ 1,50 z³,
5) op³ata jednorazowa za postój trwaj¹cy do 0,5 godziny 1,00 z³,
6) abonament tygodniowy -

22,00 z³,

7) abonament miesiêczny -

45,00 z³,

8) abonament kwartalny -

110,00 z³,

9) abonament roczny -

375,00 z³,

10)abonament miesiêczny za korzystanie z miejsca postojowego, zastrze¿onego - "KOPERTA" 240,00 z³",
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4264, 4265

— 22409 —

4264
UCHWA£A Nr XXIII/191/2008 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla obliczenia wysokoci podatku rolnego na 2009 rok

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: 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 oraz z 2008 r. Nr 116
poz. 730) po zasiêgniêciu opinii Wielkopolskiej Izby Rolniczej
uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Traci moc uchwa³a Nr XIV/82/2007 Rady Miasta i
Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie obni¿enia redniej ceny skupu ¿yta dla obliczenia wysokoci
podatku rolnego na 2008 rok.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

§1. Ustala siê cenê skupu ¿yta w kwocie 39,00 z³ za 1
dt przyjmowan¹ jako podstawa obliczania podatku rolnego
na obszarze miasta i gminy Wronki.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Firlet

4265
UCHWA£A Nr XXIII/192/2008 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r.
Nr 121, poz. 844 ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych stanowi¹cych za³¹cznik do niniejszej uchwa³y.

§2. Traci moc uchwa³a Nr XIV/84/2007 Rady Miasta i
Gminy Wronki z dnia 29 listopada 2007 roku w sprawie
okrelenia wysokoci stawek podatku od rodków transportowych.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Firlet

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4265

— 22410 —

Za³¹cznik
do Uchwa³y Nr XXIII/192/2008
Rady Miasta i Gminy Wronki
z dnia 26 listopada 2008 r.

WYSOKOCI STAWEK PODATKU OD RODKÓW TRANSPORTOWYCH
6
/



:<6=&=(*

/1,(1,(

5






6



5

 


6$02&+2'<&,






 



































 



















1,(01,(-1,



':,(26,(














 
































 











 



3



 



6




 

$52:(


/









   





6$02&+2'<&,












 

$52:(
















01,(-1,





















 







 





















 







 











 







 



















 

 







 





75=<26,(



&=7(5<26,(,:,

&(-


































 











 



 



 

 



 

&,

*1,.,6,2 ' 2:(,%$/$672:(


 







&,













 


 






*1,.,6,2 ' 2:(,%$/$672:(









 















/










 
















 






































 









1,(01,(-1,



':,(26,(















01,(-1,






































 















 



 



75=<26,(,:,

&(-









 







 

35=<&=(3<,1$&=(3<




 





5


 








 



















5












 


 



 

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4265, 4266

— 22411 —

35=<&=(3<,1 $&=(3<


 


















 
/





 

 











1,(01 ,(-1,
-('1$2












 

































 





 





























01,(-1 ,























 









 











':,(2 6,(














 



















 











75=<2 6,(



















$872 %86<




6















5












 







 



6








 


5





 
 
6



3

 



 



 



 





 

4266
UCHWA£A Nr XXIII/193/2008 RADY MIASTA I GMINY WRONKI
z dnia 26 listopada 2008 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okrelenia wzorów formularzy do wymiaru
i poboru podatku od nieruchomoci, rolnego i lenego

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr
121, poz. 844 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136,
poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 padziernika
2002 r. o podatku lenym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682
ze zm.) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. W uchwale Nr XXI/157/2004 Rady Miasta i Gminy
Wronki z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie okrelenia
wzorów formularzy do wymiaru i poboru podatku od nieru-

chomoci, rolnego i lenego za³¹czniki: Nr 4, Nr 8 i Nr 12
otrzymuj¹ brzmienie okrelone w za³¹cznikach do niniejszej
uchwa³y.
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Ryszard Firlet

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22412 —

Poz. 4266

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22413 —

Poz. 4266

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22414 —

Poz. 4266

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22415 —

Poz. 4266

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22416 —

Poz. 4266

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22417 —

Poz. 4266

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4267

— 22418 —

4267
UCHWA£A Nr XXVI/118/08 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIII/110/08 Rady Gminy L¹dek z dnia 30 wrzenia 2008 roku
w sprawie wprowadzenia i ustalenia op³aty od posiadania psów na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz.
1218 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz
art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz.
1847oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
op³atach lokalnych w 2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) - Rada
Gminy L¹dek uchwala, co nastêpuje:

wsi Dziedzice - Pan Kaczmarek Bogdan
wsi Jaroszyn - Pani Mizerka Wanda
wsi Jaroszyn Kol. - Pan Kaczmarek Zbigniew
wsi L¹d - Pani Olaszek Ma³gorzata
wsi L¹d Kol. - Pan Trawka Waldemar
wsi L¹dek - Pan migielski Stanis³aw
wsi Policko - Pani Wiechciñska Ewa
wsi Ratyñ - Pan G³owacki Ryszard
wsi Samarzewo - Pan Skitek Stanis³aw
wsi S³ugocin - Pani Majewska Danuta
wsi S³ugocin Kol. - Pani Olejniczak Kazimiera
wsi Wac³awów - Pani Ró¿añska Danuta
wsi Wola Koszucka - Pan Orchowski Ryszard

§1. W §2 ust. 3 uchwa³y Nr XXIII/110/08 z dnia 30
wrzenia 2008 roku w sprawie wprowadzenia i ustalenia
op³aty od posiadania psów na 2009 rok kropkê zastêpuje
siê dwukropkiem i dodaje wyrazy:
"wsi Ci¹¿eñ - Pan Siuba Czes³aw
wsi D¹browa - Pan Borowski W³adys³aw

Inkasenci s¹ uprawnieni do pobierania op³aty wy³¹cznie
w so³ectwach, w których pe³ni¹ funkcjê so³tysów."
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
L¹dek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do op³aty w 2009 r.

wsi Dolany - Pan Piotrowski Rafa³
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4268

— 22419 —

4268
UCHWA£A Nr XXVI/119/08 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 listopada 2008 r.

zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr XXIII/109/08 z dnia 30 wrzenia 2008 roku
w sprawie okrelenia stawki op³aty targowej na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz.
1218 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz
art. 15 i 19 pkt 1 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847oraz z 2008 r. Nr 93,
poz. 585 i Nr 116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych w
2009 r. (M.P. Nr 59, poz. 531) - Rada Gminy L¹dek uchwala,
co nastêpuje:

wsi Dziedzice - Pan Kaczmarek Bogdan
wsi Jaroszyn - Pani Mizerka Wanda
wsi Jaroszyn Kol. - Pan Kaczmarek Zbigniew
wsi L¹d - Pani Olaszek Ma³gorzata
wsi L¹d Kol. - Pan Trawka Waldemar
wsi L¹dek - Pan migielski Stanis³aw
wsi Policko - Pani Wiechciñska Ewa
wsi Ratyñ - Pan G³owacki Ryszard
wsi Samarzewo - Pan Skitek Stanis³aw
wsi S³ugocin - Pani Majewska Danuta
wsi S³ugocin Kol. - Pani Olejniczak Kazimiera
wsi Wac³awów - Pani Ró¿añska Danuta
wsi Wola Koszucka - Pan Orchowski Ryszard

§1. §2 ust. 2 uchwa³y Nr XXIII/109/08 z dnia 30 wrzenia
2008 roku w sprawie okrelenia stawki op³aty targowej na
2009 rok otrzymuje brzmienie: " Na inkasentów wyznacza
siê so³tysów:
"wsi Ci¹¿eñ - Pan Siuba Czes³aw
wsi D¹browa - Pan Borowski W³adys³aw
wsi Dolany - Pan Piotrowski Rafa³

Inkasenci s¹ uprawnieni do pobierania op³aty wy³¹cznie
w so³ectwach, w których pe³ni¹ funkcjê so³tysów. Wynagrodzenie inkasentów wynosi 50% zainkasowanych op³at."
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
L¹dek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do op³aty w 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4269, 4270

— 22420 —

4269
UCHWA£A Nr XXVI/120/08 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta, stanowi¹cej podstawê ustalenia
stawki do wymiaru podatku rolnego na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz.
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004
r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr
17, poz. 128, Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz.
1218 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz
art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku
rolnym (Dz.U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969) oraz obwieszczenia
Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 roku w sprawie redniej ceny skupu ¿yta za
okres pierwszych trzech kwarta³ów 2008 r. (M.P. Nr 81, poz.
717)- Rada Gminy L¹dek uchwala, co nastêpuje:

§1. Obni¿a siê cenê skupu ¿yta za trzy kwarta³y 2008 r.
og³oszon¹ przez Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego,
z kwoty 55,80 z³ do kwoty 40,00 z³.
2. Kwota 40,00 z³ stanowi podstawê do ustalenia stawki wymiaru podatku rolnego na 2009 rok.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
L¹dek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do podatku w 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski

4270
UCHWA£A Nr XXV/121/08 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia podatku od rodków transportowych na 2009 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218
i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art.
10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220
poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.

1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr
116, poz. 730) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i op³atach lokalnych w 2009 r. (M.P.Nr
59 poz. 531)oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13
padziernika 2008 r w sprawie stawek podatku od rodków
transportowych obowi¹zuj¹cych w 2009 r. (M.P.Nr 76, poz.
813) Rada Gminy w L¹dku uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê stawki podatku od rodków transportowych, które wynosz¹ rocznie:

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

1. od samochodów ciê¿arowych w zale¿noci od dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu powy¿ej 3,5 tony i
poni¿ej 12 ton:
1) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

499.00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

832,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

998,00 z³

2) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) powy¿ej3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

562,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

936,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

Poz. 4270

— 22421 —

c)

1.331,00 z³

- od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.373,00 z³

- od 25 ton -

1.414,00 z³

cztery osie i wiêcej:
- od 12 ton do mniej ni¿ 2 5 ton -

1.456,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton -

1.498,00 z³

- od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton -

1.539,00 z³

- od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton -

1.720,00 z³

- od 31 ton -

1.720,00 z³

2) z innymi systemami zawieszeñ osi jezdnych:
a)

1.123,00 z³

3) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

- od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton -

b)

dwie osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton -

1.123,00 z³

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton -

1.144,00 z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton -

1.156,00 z³

- od 15 ton -

1.302,00 z³

trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton -

1.227,00 z³

- od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton -

1.269,00 z³

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 562,00 z³

- od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton -

1.310,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

936,00 z³

- od 21 ton do mniej ni¿ 23 ton -

1.331,00 z³

1.123,00 z³

- od 23 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.640,00 z³

- od 25 ton -

1.640,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

4) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

624,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

1.040,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

1.248,00 z³

2. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od
liczby osi i rodzaju zawieszenia:
1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:
a)

b)

dwie osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 13 ton -

1.102,00 z³

- od 13 ton do mniej ni¿ 14 ton -

1.123,00 z³

- od 14 ton do mniej ni¿ 15 ton -

1.144,00 z³

- od 15 ton -

1.165,00 z³

trzy osie
- od 12 ton do mniej ni¿ 17 ton -

1.206,00 z³

- od 17 ton do mniej ni¿ 19 ton -

1.238,00 z³

- od 19 ton do mniej ni¿ 21 ton -

1.269,00 z³

c)

cztery osie i wiêcej:
- od 12 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.560,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 27 ton -

1.664,00 z³

- od 27 ton do mniej ni¿ 29 ton -

1.768,00 z³

- od 29 ton do mniej ni¿ 31 ton -

2.551,00 z³

- od 31 ton -

2.551,00z³

3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od 3,5
tony i poni¿ej 12 ton
1) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

499.00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

666,00 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton -

832,00 z³

2) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie - 562,00 z³
b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

749,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

936,00 z³

3) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) powy¿ej3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

562,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

749,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

936,00 z³

4) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 tony do 5,5 tony w³¹cznie -

624,00 z³

b) powy¿ej 5,5 tony do 9 ton w³¹cznie -

832,00 z³

c) powy¿ej 9 ton a mniej ni¿ 12 ton -

1) je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia
danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia
pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie: -

655,00 z³

b) powy¿ej 10 ton do mniej ni¿ 12 ton -

936,00 z³

2) je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia
danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10
lat od dnia pierwszej rejestracji ujawnionej w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu:
a) od 7 ton do 10 ton w³¹cznie b) powy¿ej 10 ton do mniej ni¿ 12 ton -

a)

b)

dwie osie:

b)

jedna o:
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

447,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

468,00 z³

- od 25 ton -

520,00 z³

dwie osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 28 ton -

936,00 z³

- od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton -

978,00 z³

- od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton -

1.009,00 z³

- od 38 ton -

1.196,00 z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

1.196,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.248,00 z³

- od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton -

1.352,00 z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 3 8 ton -

1.144,00 z³

- od 31 ton -

1.571,00 z³

- od 3 8 ton -

1.196,00 z³

trzy osie:

c)

trzy osie:

2) z innymi systemami zawieszeñ osi jezdnych:

- od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton -

1.664,00 z³

- od 40 ton -

1.792,00 z³

a)

2) z innymi systemami zawieszenia osi jezdnych
a)

1.040,00 z³

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:

1) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równowa¿ne:

b)

728,00 z³

5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton w zale¿noci od liczby osi:

1.040,00 z³

3. 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 w zale¿noci od liczby osi:

a)
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dwie osie:

jedna o:
- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

468,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

499,00 z³

- od 25 ton -

584,00 z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 18 ton -

1.144,00 z³

- od 18 ton do mniej ni¿ 25 ton -

1.248,00 z³

- od 12 ton do mniej ni¿ 2 8 ton -

- od 25 ton do mniej ni¿ 31 ton -

1.456,00 z³

- od 28 ton do mniej ni¿ 33 ton -

1.009,00 z³

- od 31 ton -

2.014,00 z³

- od 33 ton do mniej ni¿ 38 ton -

1.344,00 z³

- od 3 8 ton -

1.645,00 z³

b)

trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 40 ton -

1.792,00 z³

- od 40 ton -

2.080,00 z³

4. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ od 7
ton i poni¿ej 12 ton:

c)

6.
nia:

dwie osie:
967,00 z³

trzy osie:
- od 12 ton do mniej ni¿ 38 ton -

1.175,00 z³

- od 38 ton -

1.332,00 z³

Od autobusów, w zale¿noci od liczby miejsc siedze-

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

Poz. 4270, 4271

— 22423 —

1) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.165,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.473,00 z³

2) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest krótszy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej rejestracji
ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.310,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.657,00 z³

3) wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu:

a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.310,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.657,00 z³

4) nie wyposa¿onych w katalizator, je¿eli wiek rodka transportowego na dzieñ 1 stycznia danego roku podatkowego jest równy lub d³u¿szy ni¿ 10 lat od dnia pierwszej
rejestracji ujawnionej w dowodzie rejestracyjnym pojazdów
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

1.456,00 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.841,00 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
L¹dek.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego
i ma zastosowanie do podatku na 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski

4271
UCHWA£A Nr XXVI/126/08 RADY GMINY L¥DEK
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003
r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218), art. 30 ust. 6
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218) z 2007 r. Nr 220,
poz. 1600, Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103,
Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. l238) Rada Gminy L¹dek
uchwala:

Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w
szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek na 2009 r.

ROZDZIA£ I
Postanowienia wstêpne.

§1. Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych
w szko³ach prowadzonych przez Gminê L¹dek, zwany dalej
Regulaminem, okrela:
1) wysokoæ stawek dodatków: za wys³ugê lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegó³owe
warunki przyznawania tych dodatków,
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2) szczegó³owy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doranych zastêpstw,
3) wysokoæ i warunki wyp³acania innych wiadczeñ wynikaj¹cych ze stosunku pracy.
§2. Ilekroæ w Regulaminie jest mowa o:
1) szkole - rozumie siê przez to gimnazjum, szko³ê podstawow¹ i przedszkole prowadzone przez Gminê L¹dek,
2) pracodawcy - rozumie siê przez to szko³ê, b¹d w zale¿noci od kontekstu - dyrektora szko³y albo inn¹ osobê
wyznaczon¹ do dokonywania czynnoci w sprawach z
zakresu prawa pracy,
3) nauczycielach - rozumie siê przez to nauczycieli zatrudnionych przez danego pracodawcê,
4) rozporz¹dzeniu - rozumie siê rozporz¹dzenie Ministra
Edukacji i Nauki z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokoci minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracê w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22,
poz. 181 z pón. zm.).
§3. 1. Regulamin obejmuje wszystkich nauczycieli szkó³.
2. Regulaminu nie stosuje siê do pracowników szkó³
nie bêd¹cych nauczycielami.

ROZDZIA£ II
Dodatki

Poz. 4271

6. Dodatek wyp³aca siê z góry, w terminie wyp³aty
wynagrodzenia.
§5. 1. Ogólne warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego okrela §6 rozporz¹dzenia.
2. Podstawê obliczenia dodatku stanowi wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela.
3. Wysokoæ rodków na dodatek motywacyjny ustala
siê w wysokoci 2,0% wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli.
4. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela nie mo¿e byæ
wy¿szy ni¿ 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela.
5. Dodatek motywacyjny dla dyrektora szko³y nie mo¿e
byæ wy¿szy ni¿ 22% wynagrodzenia zasadniczego.
6. Dodatek przyznaje siê nauczycielowi na czas okrelony, nie krótszy ni¿ 2 miesi¹ce i nie d³u¿szy ni¿ rok.
7. Dodatek motywacyjny mo¿e byæ przyznany nie
wczeniej ni¿ po przepracowaniu jednego roku w danej
szkole.
8. Wysokoæ dodatku motywacyjnego dla nauczyciela
oraz okres jego przyznania, z uwzglêdnieniem poziomu spe³nienia warunków, o których mowa w pkt 9, ustala dyrektor,
a w stosunku do dyrektora - wójt gminy, z uwzglêdnieniem
poziomu spe³nienia warunków okrelonych w ust. 10.
9. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje
dyrektor szko³y uwzglêdniaj¹c:
1) uzyskiwanie okrelonych wyników dydaktycznych,
2) rozwijanie zainteresowañ i uzdolnieñ uczniów,
3) sukcesy naukowe, sportowe i artystyczne uczniów,

§4. 1. Nauczycielom przys³uguje dodatek za wys³ugê
lat.

4) w³asne programy autorskie,
5) sukcesy wychowawcze,

2. Wysokoæ dodatku okrela art. 33 ust. 1 Karty Nauczyciela.
3. Okresy zatrudnienia oraz inne okresy uprawniaj¹ce
do dodatku okrela §7 rozporz¹dzenia.
4.

Dodatek przys³uguje:

1) pocz¹wszy od pierwszego dnia miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel
naby³ prawo do dodatku lub do wy¿szej stawki dodatku,
je¿eli nabycie prawa nast¹pi³o w ci¹gu miesi¹ca,
2) za dany miesi¹c, je¿eli nabycie prawa do dodatku lub
wy¿szej stawki nast¹pi³o od pierwszego dnia miesi¹ca.
5. Dodatek przys³uguje za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które nauczyciel otrzymuje
wynagrodzenie, chyba ¿e przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przys³uguje równie¿ za dni nieobecnoci
w pracy z powodu niezdolnoci do pracy wskutek choroby
b¹d koniecznoci osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym cz³onkiem rodziny, za który nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasi³ek z ubezpieczenia
spo³ecznego.

6) podejmowanie zadañ i czynnoci dodatkowych.
10. Dodatek motywacyjny dla dyrektora przyznaje wójt
gminy, uwzglêdniaj¹c dodatkowe kryteria:
1) celowe i oszczêdne wydatkowanie rodków finansowych
szko³y,
2) racjonalne wykorzystanie maj¹tku szko³y,
3) prowadzenie racjonalnej polityki personalnej,
4) dba³oæ o estetykê obiektów szkolnych,
5) wp³yw szko³y na miejscowe rodowiska.
11. Szczegó³owe zasady i kryteria przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala dyrektor szko³y, a
dla dyrektorów szkó³ - wójt gminy.
§6. 1. Wykaz stanowisk i funkcji, których zajmowanie
b¹d pe³nienie uprawnia do dodatku funkcyjnego okrela §5
rozporz¹dzenia.
2. Wysokoæ stawek dodatku funkcyjnego okrela poni¿sza tabela dodatków funkcyjnych:
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3. Przy ustalaniu wysokoci dodatku pracodawca
uwzglêdnia w szczególnoci wielkoæ szko³y, jej warunki
organizacyjne, z³o¿onoæ zadañ wynikaj¹cych ze stanowiska
kierowniczego lub pe³nionej funkcji, liczbê stanowisk kierowniczych w szkole i wyniki pracy szko³y.
4.

Postanowienia §5 ust. 8 stosuje siê odpowiednio.

5. Prawo do dodatku powstaje od pierwszego dnia
miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nast¹pi³o
objêcie stanowiska lub funkcji uprawniaj¹cych do dodatku,
a je¿eli objêcie stanowiska nast¹pi³o pierwszego dnia miesi¹ca - od tego dnia.
6. Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko kierownicze na czas okrelony, traci prawo do dodatku funkcyjnego z up³ywem okresu powierzenia, a w razie wczeniejszego odwo³ania - z koñcem miesi¹ca, w którym nast¹pi³o
odwo³anie, a je¿eli odwo³anie nast¹pi³o pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
7. Dodatek nie przys³uguje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w okresie stanu nieczynnego
i urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie za który nie
przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze, oraz od pierwszego
dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ pe³nienia z innych powodów obowi¹zków, do których jest przypisany ten dodatek, a je¿eli zaprzestanie pe³nienia obowi¹zków nast¹pi³o od pierwszego dnia
miesi¹ca - od tego dnia.
8. Dodatek w stawce ustalonej dla dyrektora szko³y
przys³uguje wicedyrektorowi szko³y od pierwszego dnia
miesi¹ca kalendarzowego nastêpuj¹cego po trzech miesi¹cach zastêpstwa.
9. W razie zbiegu tytu³ów do dwóch lub wiêcej dodatków funkcyjnych przys³uguje dyrektorowi i nauczycielowi
prawo do dwóch wy¿szych dodatków.
§7. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
trudnych warunkach okrela §8 rozporz¹dzenia.
2.
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Dodatek za pracê w trudnych warunkach przys³ugu-

je:
1) nauczycielom szkó³ nie bêd¹cych specjalnymi, którzy
prowadz¹ nauczanie lub zajêcia indywidualne dzieci zakwalifikowanych do kszta³cenia specjalnego w wysokoci 20% stawki godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹
godzinê nauczania,
2) dodatek za warunki pracy wyp³aca siê z do³u.
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3. Dodatek za uci¹¿liwoæ pracy nie przys³uguje w
okresie nie usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy, w
okresach, za które nie przys³uguje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesi¹ca nastêpuj¹cego po
miesi¹cu, w którym nauczyciel zaprzesta³ wykonywania
pracy.
4. W razie zbiegu tytu³ów do dodatku za trudne warunki pracy i uci¹¿liwe warunki pracy przys³uguje nauczycielowi prawo do jednego, wy¿szego dodatku.
5. Dodatki za trudne i uci¹¿liwe warunki pracy wyp³aca
siê z do³u.

ROZDZIA£ III
Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doranych zastêpstw

§9. 1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
wyp³aca siê wed³ug stawki osobistego zaszeregowania
nauczyciela, z uwzglêdnieniem dodatku za warunki pracy.
2. Wynagrodzenie za jedn¹ godzinê ponadwymiarow¹
ustala siê dziel¹c sumê stawki przys³uguj¹cego nauczycielowi wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za warunki
pracy przez miesiêczn¹ liczbê godzin obowi¹zkowego wymiaru zajêæ, ustalonego dla rodzaju zajêæ dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuñczych realizowanych w ramach
godzin ponadwymiarowych nauczyciela.
3. Miesiêczn¹ liczbê obowi¹zkowego wymiaru zajêæ
nauczyciela ustala siê mno¿¹c tygodniowy obowi¹zkowy
wymiar godzin przez 4,16 z zaokr¹gleniem do pe³nych godzin, w ten sposób, ¿e czas do 0,5 godziny pomija siê, a co
najmniej 0,5 godziny liczy siê za pe³n¹ godzinê.
4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przys³uguje za dni, w
których nie realizuje siê zajêæ z powodu przerw przewidzianych w organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koñczenia zajêæ w rodku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecnoci w pracy.
5. Godziny ponadwymiarowe przypadaj¹ce w dniach,
w których nauczyciel nie móg³ ich realizowaæ z przyczyn
le¿¹cych po stronie pracodawcy, w szczególnoci w zwi¹zku
z:
1) zawieszeniem zajêæ z powodu epidemii lub mrozów,

§8. 1. Wykaz prac wykonywanych przez nauczycieli w
warunkach uci¹¿liwych okrela §9 rozporz¹dzenia.

2) wyjazdem dzieci i m³odzie¿y na wycieczki lub na imprezy,

2. Dodatek za pracê w warunkach uci¹¿liwych przys³uguje nauczycielom prowadz¹cym nauczanie i zajêcia z dzieæmi i m³odzie¿¹ niepe³nosprawn¹ w wysokoci 25% stawki
godzinowej za ka¿d¹ przepracowan¹ godzinê.

3) chorob¹ dziecka nauczanego indywidualnie, trwaj¹c¹
nie d³u¿ej ni¿ jeden tydzieñ,
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4) rekolekcjami,
5) konferencjami metodycznymi, traktuje siê jak godziny
faktycznie odbyte.
6. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadaj¹ dni usprawiedliwionej 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 przyjmuje
siê obowi¹zkowy tygodniowy wymiar zajêæ okrelony w art.
42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, pomniejszony o 1/5
tego wymiaru (lub o 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 ponadwymiarowych, za które przys³uguje wynagrodzenie w takim tygodniu, nie mo¿e byæ jednak¿e wiêksza ni¿ liczba godzin przydzielonych w planie
organizacyjnym.

7. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyp³aca siê z do³u.
§10. 1. Do wynagrodzenia za godziny doranych zastêpstw stosuje siê odpowiednio §9.
2. W razie zastêpstwa nieobecnych nauczycieli przez
nauczycieli zatrudnionych w niepe³nym wymiarze godzin za
faktycznie zrealizowane godziny zastêpstw przys³uguje
wynagrodzenie wed³ug zasad ustalonych dla godzin ponadwymiarowych.
§11.
L¹dek.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy

§12. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Waldemar Herudziñski

4272
UCHWA£A Nr XIX/124/2008 RADY GMINY SKULSK
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie upowa¿nienia Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skulsk do za³atwiania spraw
z zakresu o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z pón. zm.) Rada Gminy Skulsk uchwala, co nastêpuje:

§1. Upowa¿nia siê Kierownika Gminnego Orodka Pomocy Spo³ecznej w Skulsk do za³atwiania indywidualnych
spraw z zakresu administracji publicznej w czêci dotycz¹cej
podejmowania wobec d³u¿ników alimentacyjnych dzia³añ,

przewidzianych w ustawie z dnia 7 wrzenia 2007 r. o
pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. Nr 192,
poz. 1378 oraz Dz.U. z 2008 r. Nr 134 poz. 850)
§2. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po 14 dniach od jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Grzegorz Nykowski
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4273
UCHWA£A Nr XIX/128/2008 RADY GMINY SKULSK
z dnia 27 liistopada 2008 r.

w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych i zwolnieñ w tym podatku

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 pón. zm.) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847
oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730) uchwala
siê, co nastêpuje:

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od rodków
transportowych
1. Od samochodów ciê¿arowych o dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu:
a) powy¿ej 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie -

300 z³

b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie -

300 z³

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t -

400 z³
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Od samochodów ciê¿arowych:

  











 





 





 











 

















 





 





 





 





 

 



 





 





 

 



 





 





 

 









  





 















 



















 



 





 

 



 





 





 

 









 





 





 





 





  





 









  





 









3. Od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹ o
dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdu.
a) od 3,5 t do 5,5 t w³¹cznie -

520 z³

=




b) powy¿ej 5,5 t do 9 t w³¹cznie -

520 z³

c) powy¿ej 9 t a poni¿ej 12 t -

520 z³

4. od ci¹gników siod³owych i balastowych przystosowanych do u¿ywania ³¹cznie z naczep¹ lub przyczep¹
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5. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ od 7 t
i poni¿ej 12 t (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego)

a) od 7 t i poni¿ej 12 t -

80 z³

6. Od przyczep i naczep, które ³¹cznie z pojazdem
silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê ca³kowit¹ równ¹
lub wy¿sz¹ ni¿ 12 t (z wyj¹tkiem zwi¹zanych wy³¹cznie z
dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku
rolnego)
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7. Od autobusów w zale¿noci od liczby miejsc do
siedzenia
a) mniej ni¿ 30 miejsc -

400 z³

b) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

600 z³

§2. Podatek od rodków transportowych p³atny jest bez
wezwania w dwóch równych ratach:
-

pierwsza w terminie do dnia 15-02 danego roku.

-

druga w terminie do dnia 15-09 danego roku.

§3. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy.
§4. Traci moc uchwa³a Nr XI/75/2007 Rady Gminy Skulsk
z dnia 4 grudnia 2007 r.
§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego, nie wczeniej ni¿ 1 stycznia 2009 roku.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy
(-) Grzegorz Nykowski

4274
UCHWA£A Nr XXIII/334/2008 RADY MIEJSKIEJ W RODZIE WIELKOPOLSKIEJ
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie uchylenia uchwa³y Nr VII/91/2007 Rady Miejskiej w rodzie Wielkopolskiej z dnia 31 maja 2007
roku w sprawie przyjêcia sposobu ustalania op³at za sk³adowanie odpadów na sk³adowisku w Nadziejewie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku, Nr
142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunal-

nej (Dz.U. z 1997 roku, Nr 9 poz. 43 ze zmianami) Rada
Miejska w rodzie Wielkopolskiej uchwala, co nastêpuje:
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§1. Uchyla siê uchwa³ê Nr VII/91/2007 Rady Miejskiej w
rodzie Wielkopolskiej z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie
przyjêcia sposobu ustalania op³at za sk³adowanie odpadów
na sk³adowisku w Nadziejewie.

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

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta roda Wielkopolska.

Przewodnicz¹cy
Rady Miejskiej
(-) mgr Tomasz Pawlicki

4275
UCHWA£A Nr XXIII/210/08 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie okrelenia wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 Nr 173, poz.
1218) i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz w zwi¹zku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie
wysokoci górnych granic stawek kwotowych podatków i
op³at lokalnych (M.P. Nr 59, poz. 531) uchwala siê, co
nastêpuje:

c) ujêtych w planie zagospodarowania przestrzennego
jako letniskowych - od 1 m2 powierzchni - 0,37 z³
d) pozosta³ych ,w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni 0,20 z³
2. od budynków lub ich czêci:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 0,60 z³
b) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czêci
zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej:
- w zakresie us³ug szewskich - od 1 m2 powierzchni
u¿ytkowej 5,00 z³
- w zakresie us³ug noclegowych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 16,80 z³

§1. Okrela siê wysokoæ stawek podatku od nieruchomoci:
1. od gruntów:
a) zwi¹zanych z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, bez wzglêdu na sposób zakwalifikowania w
ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni
0,70 z³
b) pod jeziorami, zajêtych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,90 z³

- pozosta³ych - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 17,00 z³
c) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materia³em siewnym - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 9,24 z³
d) zajêtych na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej w
zakresie udzielania wiadczeñ zdrowotnych - od 1 m2
powierzchni u¿ytkowej 4,01 z³
e) wybudowanych na terenach ujêtych w planie zagospodarowania przestrzennego jako zabudowa letniskowa - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej - 6,64 z³
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f) pozosta³ych, w tym zajêtych na prowadzenie odp³atnej statutowej dzia³alnoci po¿ytku publicznego przez
organizacje po¿ytku publicznego - od 1 m2 powierzchni u¿ytkowej 3,90 z³
3. od budowli - wartoæ okrelona na podstawie art. 4 ust.
1 pkt 3 i ust. 3-7. - 2%
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹szynia.

§3. Traci moc uchwa³a Nr XII/90/07 Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu z dnia 19 listopada 2007 r.w sprawie okrelenia
wysokoci stawek podatku od nieruchomoci na 2008 rok.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku od nieruchomoci obowi¹zuj¹cego w roku 2009.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski

4276
UCHWA£A Nr XXIII/211/08 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie obni¿enia ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego

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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) oraz
art. 6 ust. 3 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; z 2008 r. Nr 116, poz. 730), uchwala siê, co nastêpuje:

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹szynia.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XII/92/07 Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie obni¿enia
ceny skupu ¿yta do celów wymiaru podatku rolnego.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do wymiaru podatku rolnego w 2009 roku.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski
§1. redni¹ cenê skupu ¿yta za okres pierwszych trzech
kwarta³ów 2008 r. okrelon¹ w komunikacie Prezesa G³ównego Urzêdu Statystycznego z dnia 17 padziernika 2008 r.
w sprawie redniej ceny skupu ¿yta (M.P. Nr 81, poz. 717)
obni¿a siê z kwoty 55,80 z³ za 1 q do kwoty 40 z³. za 1 q.
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4277
UCHWA£A Nr XXIII/212/08 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie wysokoci stawek podatku od rodków transportowych
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, Nr 173, poz. 1218) i art. 10 ust. 1 i 2, ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr, 251, poz.
1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w
sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
op³atach lokalnych w 2009 r. (P. Nr 59, poz. 531) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 13 padziernika 2008 r. w
sprawie stawek podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹cych w 2009 r. (M.P. Nr 78, poz. 692) uchwala siê,
co nastêpuje:

§1. 1. Okrela siê nastêpuj¹ce stawki podatku od rodków transportowych obowi¹zuj¹ce na terenie miasta i
gminy:
1) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8
pkt 1 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej
a) powy¿ej 3,5 ton do 5,5 ton w³¹cznie -

530 z³

b) powy¿ej 5,5 ton do 9 ton w³¹cznie -

884 z³

c) powy¿ej 9 ton do poni¿ej 12 ton -

1.082 z³

2) od samochodów ciê¿arowych, o których mowa w art. 8
pkt 2 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, o dopuszczalnej masie ca³kowitej dopuszczalnej masie ca³kowitej
równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton, w zale¿noci od liczby osi
dopuszczalnej masy ca³kowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 1 do
niniejszej uchwa³y;
3) od ci¹gnika siod³owego i balastowego, o których mowa
w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów od
3,5 tony i poni¿ej 12 ton - 1.040 z³

4) od ci¹gników siod³owego i balastowego, o których mowa
w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i op³atach lokalnych,
o dopuszczalnej masie ca³kowitej zespo³u pojazdów równej lub wy¿szej ni¿ 12 ton w zale¿noci od iloci osi,
dopuszczalnej masie ca³kowitej pojazdu, zwieszenia
wed³ug stawek okrelonych w za³¹czniku Nr 2 do niniejszej uchwa³y;
5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, które ³¹cznie
z pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczalna masê
ca³kowit¹ od 7 ton do poni¿ej 12 ton (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) - 1.040 z³
6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6
ustawy o podatkach i op³atach lokalnych, (z wyj¹tkiem
zwi¹zanych wy³¹cznie z dzia³alnoci¹ rolnicz¹ prowadzon¹ przez podatnika podatku rolnego) które ³¹cznie z
pojazdem silnikowym posiadaj¹ dopuszczaln¹ masê ca³kowit¹ równ¹ lub wy¿sz¹ ni¿ 12 ton, wed³ug stawek
podatku okrelonych w za³¹czniku Nr 3 do niniejszej
uchwa³y.
7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o
podatkach i op³atach lokalnych, o iloci miejsc do siedzenia:
a) do 16 miejsc -

884 z³

b) do mniej ni¿ 30 miejsc -

1.196 z³

c) równej lub wy¿szej ni¿ 30 miejsc -

1.404 z³

§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹szynia.
§3. Traci moc uchwa³a Nr XII/91/07 Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu z dnia 19 listopada 2007 roku, w sprawie stawek
podatku od rodków transportowych.
§4. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do podatku od rodków
transportowych w 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski
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Za³¹cznik nr 1
do uchwa³y Nr XXIII/212/08
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu
z dnia 28 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 2 UCHWA£Y
/












6


2

















 





6









 

































6



























 





 

 


'



7








2







 

 





 

 





 























 



&













 





















 



 







 

Za³¹cznik nr 2
do uchwa³y Nr XXIII/212/08
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu
z dnia 28 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 4 UCHWA£Y
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Za³¹cznik nr 3
do uchwa³y Nr XXIII/212/08
Rady Miejskiej w Zb¹szyniu
z dnia 28 listopada 2008 r.

STAWKI PODATKOWE DLA POJAZDÓW OKRELONYCH W §1 UST. 6 UCHWA£Y
/
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4278
UCHWA£A Nr XXIII/213/08 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie zwolnieñ w podatku od rodków transportowych

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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 12 ust. 4 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr, 251, poz.
1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala
siê, co nastêpuje:

- celów owiatowych,
- kultury, sportu i turystyki,
- ochrony przeciwpo¿arowej,
- zaspakajania zbiorowych potrzeb mieszkañców w zakresie wodoci¹gów, kanalizacji i usuwania nieczystoci komunalnych,
- pomocy spo³ecznej i dzia³alnoci charytatywnej,
za wyj¹tkiem pojazdów o których mowa art. 8 pkt 2, 4
i 6 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i
op³atach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹szynia.

§1. Zwalnia siê od podatku od rodków transportowych
rodki transportowe, przeznaczone na wykonywanie zadañ
w³asnych gminy dotycz¹cych:
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§3. Traci moc uchwa³a Nr XIII/109/07 Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnieñ w
podatku od rodków transportowych na 2008 rok.

kopolskiego i ma zastosowanie do podatku od rodków
transportowych w 2009 r.

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

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski

4279
UCHWA£A Nr XXIII/214/08 RADY MIEJSKIEJ W ZB¥SZYNIU
z dnia 28 listopada 2008 r.

w sprawie okrelenia wysokoci dziennych stawek op³aty targowej

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, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 173, poz. 1218) i art.
19 pkt 1 lit. a) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i op³atach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.
844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz.
585, Nr 116, poz. 730) oraz art. 47 §4a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr
8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz.
1199; z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz.
1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 112,
poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 225, poz. 1671; z 2008 r. Nr
118, poz. 745) oraz w zwi¹zku z obwieszczeniem Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie wysokoci
górnych granic stawek kwotowych podatków i op³at lokalnych (M. P. Nr 59, poz. 531) uchwala siê co nastêpuje:

§1. Op³atê targow¹, pobiera siê od osób fizycznych,
osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej dokonuj¹cych sprzeda¿y towarów na terenie gminy Zb¹szyñ.

§2. Dzienne stawki op³aty targowej na terenie gminy
Zb¹szyñ wynosz¹:
- za sprzeda¿ ze stoiska o powierzchni do 6 m2 22,00 z³. a
za ka¿de nastêpne stanowisko wielokrotnoæ tej kwoty.
§3. Zwalnia siê z op³aty targowej sprzeda¿ warzyw,
owoców, miodu, jagód ,grzybów itp. z w³asnego zbioru z
ogródków przydomowych, pracowniczych ogrodów dzia³kowych, pasiek oraz runa lenego.
§4. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w formie inkasa.
Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Urz¹d Miejski w
Zb¹szyniu.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Zb¹szynia
§6. Traci moc uchwa³a Nr XII/94/07 Rady Miejskiej w
Zb¹szyniu z dnia 19 listopada 2007 r. w sprawie okrelenia
wysokoci dziennych stawek op³at targowej.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do op³aty targowej obowi¹zuj¹cej w 2009 r.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) mgr Stanis³aw Chlebowski
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UCHWA£A Nr 12/2008 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO OBRA"
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia górnych stawek op³at ponoszonych przez w³acicieli nieruchomoci
za odbiór odpadów na sk³adowiskach zarz¹dzanych przez Zwi¹zek Miêdzygminny Obra" w 2009 r.

Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzenia
1996 r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, zm.: Dz.U. z 2005
r. Nr 180, poz. 1495; Dz.U. z 2006 r. 114, poz. 1042), §7 ust.
1 Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra" (Dz. Urz. Woj.
Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 77, poz. 1029, ze zmianami)
uchwala siê co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie
zmieszanych odpadów komunalnych od w³acicieli nieruchomoci na sk³adowiskach zarz¹dzanych przez Zwi¹zek
Miêdzygminny Obra" w wysokoci 513,60 z³/tonê (brutto).

3. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od osób fizycznych za odpady nie pochodz¹ce z
prowadzonej dzia³alnoci gospodarczej, w wysokoci 197,95
z³/tonê(brutto).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra".
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie na zasadach okrelonych
w odrêbnych przepisach.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Miêdzygminnego
Obra"
(-) mgr Andrzej Rogozinski

2. Ustala siê górn¹ stawkê op³at za sk³adowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych w sposób selektywny od podmiotów gospodarczych w wysokoci 256,80
z³/tonê(brutto).

4281
UCHWA£A Nr 13/2008 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO OBRA"
z dnia 27 listopada 2008 r.

w sprawie: okrelenia op³aty zrycza³towanej ponoszonej przez
w³acicieli nieruchomoci odpadów w gminie Wolsztyn

Na podstawie art. 6 lit. a ustawy z dnia 13 wrzenia 1996
r. o utrzymaniu czystoci i porz¹dku w gminach (tekst
jednolity z 2005 r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008, ze zmianami), §7
ust. l Statutu Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra" (Dz. Urz.
Woj.. Wielkopolskiego z 2000 r. Nr 77, oz. 1029, ze zmianami) oraz uchwa³y nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 16 padziernika 1997 r., w sprawie wiadczeñ

pieniê¿nych na finansowanie kosztów wywozu odpadów z
posesji uchwala siê co nastêpuje:
§1. Ustala siê stawkê miesiêcznej op³aty zrycza³towanej
od osoby zamieszkuj¹cej w gminie Wolsztyn w wysokoci
5,50 z³ (brutto).
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku Miêdzygminnego Obra".
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§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie na zasadach okrelonych
w odrêbnych przepisach.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
Zwi¹zku Miêdzygminnego
Obra"
(-) mgr Andrzej Rogozinski

4282
UCHWA£A Nr 49/XXII/08 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO
CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT
z dnia 2 grudnia 2008 r.

w sprawie: uchwalenia planu finansowego Zwi¹zku Miêdzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT na rok 2009

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 73a ustawy z
dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001
r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 173 ust. 1 i 4, art.
184 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 i pkt 3, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195
ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami),
Zgromadzenie Zwi¹zku uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê dochody Zwi¹zku Miêdzygminnego
Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT na rok
2009 w wysokoci 225.483 z³, w tym:
-

dochody bie¿¹ce w wys.

-

dochody maj¹tkowe w wys.

147.400 z³,
78.083 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do niniejszej uchwa³y.
2. Ustala siê wydatki Zwi¹zku Miêdzygminnego Centrum Zagospodarowania Odpadów - SELEKT na rok 2009
w wysokoci 225.483 z³, w tym:
-

wydatki bie¿¹ce w wys.

-

wydatki maj¹tkowe w wys.

147.400 z³.
78.083 z³

zgodnie z za³¹cznikiem nr 2 do niniejszej uchwa³y.
§2. Ustala siê wydatki na wieloletni program inwestycyjny, zgodnie z za³¹cznikiem nr 3 do niniejszej uchwa³y.
§3. W bud¿ecie tworzy siê rezerwê ogóln¹ w wysokoci
1.500 z³.
§4. Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do dokonywania przeniesieñ planowanych wydatków pomiêdzy paragrafami w
rozdziale w ramach dzia³u klasyfikacji bud¿etowej.
§5. Upowa¿nia siê Zarz¹d Zwi¹zku do lokowania wolnych rodków bud¿etowych na rachunkach w innych bankach.
§6. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia z moc¹
obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r. i podlega publikacji w
Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Zgromadzenia
(-) Henryk Litka
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr 49/XXII/08
Zgromadzenia Zwi¹zku
z dnia 2 grudnia 2008 r.

PLAN DOCHODÓW ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO
CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT NA ROK 2009
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Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr 49/XXII/08
Zgromadzenia Zwi¹zku
z dnia 2 grudnia 2008 r.

PLAN WYDATKÓW ZWI¥ZKU MIÊDZYGMINNEGO
CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW - SELEKT NA ROK 2009
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Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr 49/XXII/08
Zgromadzenia Zwi¹zku
z dnia 2 grudnia 2008r.

WYDATKI NA WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY W POSZCZEGÓLNYCH LATACH REALIZACJI ZADANIA
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4283
UCHWA£A Nr XI/32/08 ZGROMADZENIA ZWI¥ZKU KOMUNALNEGO GMIN
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
z dnia 3 grudnia 2008 r.

w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w sp³acaniu nale¿noci pieniê¿nych, do których
nie stosuje siê przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadaj¹cych
Zwi¹zkowi Komunalnemu Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina

Na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z
pón. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 w zw. z art. 69 ust.
1 i ust. 3 oraz 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o
samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591
z pón. zm.), Zgromadzenie Zwi¹zku Komunalnego Gmin
Czyste Miasto, Czysta Gmina uchwala, co nastêpuje:

§1. Uchwa³a okrela zasady i tryb umarzania oraz odraczania i rozk³adania na raty nale¿noci, w tym cywilnoprawnych, zwanych dalej nale¿nociami, do których nie stosuje siê przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.),
przypadaj¹cych Zwi¹zkowi Komunalnemu Gmin "Czyste
Miasto, Czysta Gmina" od osób fizycznych, osób prawnych

i jednostek organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci
prawnej zwanych dalej d³u¿nikami.
§2. 1. Nale¿noci mog¹ byæ umorzone w ca³oci lub w
czêci wy³¹cznie w przypadku ich ca³kowitej nieci¹galnoci, która nastêpuje, jeli wyst¹pi jedna z przes³anek uzasadnionych wa¿nym interesem d³u¿nika lub interesem publicznym, gdy:
1) d³u¿nik bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ zmar³ nie pozostawiaj¹c
spadkobierców odpowiadaj¹cych za zobowi¹zania, a nie
mo¿na ci¹gn¹æ nale¿noci z masy spadkowej,
2) d³u¿nik nie bêd¹cy osob¹ fizyczn¹ uleg³ likwidacji lub
upad³oci, a nie ma nastêpców prawnych lub osób
odpowiadaj¹cych za jego zobowi¹zania i nie mo¿na ci¹gn¹æ nale¿noci z maj¹tku likwidacyjnego lub masy upad³oci,
3) nie mo¿na ustaliæ d³u¿nika lub miejsca j ego pobytu,
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4) s¹d oddali³ wniosek o og³oszenie upad³oci z przyczyn
okrelonych w art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r.Prawo upad³ociowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60 poz. 535
ze zm.)
5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ¿e w toku postêpowania maj¹cego na celu dochodzenie nale¿noci nie
uzyska siê kwoty wy¿szej od kosztów dochodzenia i
egzekucji tej nale¿noci lub postêpowanie egzekucyjne
okaza³o siê nieskuteczne,
6) umorzenie jest uzasadnione szczególnie wa¿nymi wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi,
7) ci¹gniêcie nale¿noci zagra¿a istotnym interesom d³u¿nika, zw³aszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo
dalszemu funkcjonowaniu.

2. Je¿eli d³u¿nik nie sp³aci w terminie albo w pe³nej
wysokoci nale¿noci, której termin p³atnoci odroczono,
albo nie sp³aci w pe³nej wysokoci ustalonych rat, nale¿noæ pozosta³a staje siê wymagalna natychmiast wraz z
odsetkami ustawowymi.
§4. W przypadku braku mo¿liwoci zaspokojenia nale¿noci w formie pieniê¿nej nale¿noæ mo¿e byæ, na wniosek
d³u¿nika, zamieniona na wiadczenie rzeczowe lub us³ugi,
odpowiadaj¹ce wartoci nale¿noci. Postanowienia §2 ust. 3
stosuje siê odpowiednio. Ponadto nale¿y braæ pod uwagê
realn¹ wartoæ wiadczeñ rzeczowych i us³ug oraz ich przydatnoæ dla Zwi¹zku.
§5. 1. Do umarzania nale¿noci i stosowania innych ulg
uprawnieni s¹:
a) Przewodnicz¹cy Zarz¹du Zwi¹zku, je¿eli kwota nale¿noci nie przekracza
500 z³,

2. Umorzenie nale¿noci z przyczyn wymienionych w
ustêpie 1 pkt 1-6 mo¿e nast¹piæ z urzêdu lub na wniosek
d³u¿nika, a z przyczyn wymienionych w ustêpie 1 pkt 7
wy³¹cznie na wniosek d³u¿nika.
3. Wniosek o umorzenie nale¿noci powinien byæ nale¿ycie umotywowany. Przed umorzeniem nale¿noci nale¿y
przeprowadziæ wszechstronne postêpowanie wyjaniaj¹ce i
podj¹æ próby ci¹gniêcia nale¿noci.
4. Nale¿noæ mo¿e byæ umorzona w ca³oci lub w
czêci, jeli zastosowanie innej ulgi przewidzianej w niniejszej uchwale jest niemo¿liwe lub niewystarczaj¹ce.
§3. 1. Nale¿noci mog¹ byæ, na wniosek d³u¿nika, odraczane lub rozk³adane na raty, je¿eli terminowe sp³acenie
nale¿noci mog³oby zagra¿aæ istotnym interesom d³u¿nika,
zw³aszcza egzystencji jego lub jego rodziny albo dalszemu
funkcjonowaniu, lub gdy jest to uzasadnione szczególnie
wa¿nymi wzglêdami spo³ecznymi lub gospodarczymi. Postanowienia §2 ust. 3 stosuje siê odpowiednio.

Poz. 4283

b) Zarz¹d Zwi¹zku, je¿eli kwota nale¿noci przekracza
500 z³.
2. Przez wartoæ nale¿noci rozumie siê wysokoæ nale¿noci g³ównej wraz odsetkami, przyznanymi kosztami
postêpowania i innymi nale¿nociami ubocznymi.
§6. Zarz¹d Zwi¹zku w terminie do 31 marca informuje
Zgromadzenie Zwi¹zku o dokonanych umorzeniach i innych
ulgach w sp³acie nale¿noci udzielonych w trybie niniejszej
uchwa³y w roku poprzednim.
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Zarz¹dowi Zwi¹zku.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy
Zgromadzenia Zwi¹zku Komunalnego
Gmin
CZYSTE MIASTO, CZYSTA GMINA
(-) Janusz Pêcherz

Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 243

— 22440 —

Poz. 4284

4284
POROZUMIENIE
Zawarte dnia 9 grudnia 2008 r. w S³upcy

Na podstawie art. 19 ust 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115
ze zm.) art. 5 ust 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorz¹dzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1592 ze zm.) art. 46 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o
dochodach jednostek samorz¹du terytorialnego (Dz.U z 2008
r. Nr 88, poz. 539), uchwa³y Nr XXXV/173/2002 Rady Powiatu S³upeckiego z dnia 31 stycznia 2002 r. w sprawie
porozumienia dotycz¹cego zarz¹dzania drogami oraz art. 8
ust. 2a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie
gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) Powiat
S³upecki reprezentowany przez Zarz¹d w osobach:
1) Mariusza Roga - Starostê S³upeckiego
2) Andrzeja Kina - Wicestarostê S³upeckiego
zwany dalej Powiatem
oraz
Gmina Miejska S³upca reprezentowana przez:
p. Micha³a Pyrzyka - Burmistrza Miasta S³upcy
zwana dalej Gmin¹
zawieraj¹ porozumienie nastêpuj¹cej treci.

§1. 1. Zarz¹d Powiatu S³upeckiego dzia³aj¹c jako zarz¹dca dróg powiatowych, przekazuje, a Burmistrz Gminy
Miejskiej S³upcy dzia³aj¹c jaki zarz¹dca dróg gminnych przejmuje prowadzenie zadania zarz¹dzania drogami powiatowymi po³o¿onymi na terenie Miasta S³upcy.
2. Wykaz dróg powiatowych po³o¿onych na terenie
Miasta S³upcy - ulice: Pu³askiego, Plac Szkolny, Traugutta,
Zagórowska, S³owackiego, Pyzderska, Plac Wolnoci, Wojska Polskiego, Armii Krajowej, Tysi¹clecia, Warszawska,
Sikorskiego, Ratajczaka, Przemys³owa, Poznañska, Powstañców Wielkopolskich, Orzeszkowej, Okopowa, Trzeciego Maja,
Kociuszki, Kopernika, Kiliñskiego, Dworcowa, Bielawska,
Konopnickiej o ³¹cznej d³ugoci 15,918 km.
§2. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarz¹dcy dróg
powiatowych wynikaj¹ce z ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze
zm.), w tym:
1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej w uzgodnieniu z Przekazuj¹cym oraz bie¿¹ce informowanie o tych planach organów w³aciwych do sporz¹dzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg
oraz drogowych obiektów in¿ynierskich,
3) pe³nienie funkcji inwestora,
4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych
obiektów in¿ynierskich, urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch
i innych urz¹dzeñ zwi¹zanych z drog¹,
5) realizacjê zadañ w zakresie in¿ynierii ruchu,
6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadañ na rzecz obronnoci
kraju,
7) koordynacjê robót w pasie drogowym,
8) wydawanie zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie op³at i kar pieniê¿nych,
9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, przepustów oraz udostêpnianie ich na ¿¹danie uprawnionym
organom,
10)sporz¹dzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Powiatowemu Zarz¹dowi Dróg w S³upcy
z/s w S³omczycach,
11)przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich, ze szczególnym uwzglêdnieniem ich wp³ywu na stan bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
12)wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczaj¹cych,
13)przeciwdzia³ante niszczeniu dróg przez ich u¿ytkowników,
14) przeciwdzia³anie niekorzystnym przeobra¿eniom rodowiska mog¹cym powstaæ lub powstaj¹cym w nastêpstwie budowy lub utrzymania dróg,
15)wprowadzenie ograniczeñ lub zamykanie dróg i drogowych obiektów in¿ynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie
objazdów, drogami ró¿nej kategorii, gdy wystêpuje bezporednie zagro¿enie bezpieczeñstwa osób lub mienia,
16)dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
17)utrzymywanie zieleni przydro¿nej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
18)nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomoci pod pasy
drogowe dróg powiatowych i gospodarowanie nimi, na
podstawie stosownego pe³nomocnictwa,
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19)nabywanie na rzecz Powiatu nieruchomoci innych ni¿
wymienione w pkt 18 na potrzeby zarz¹dzania drogami
i gospodarowanie nimi, na podstawie stosownego pe³nomocnictwa.

§6. Zarz¹d Powiatu zastrzega sobie prawo nadzorowania, kontrolowania i dokonywania oceny prowadzenia zadañ wynikaj¹cych z niniejszego porozumienia wg kryteriów
legalnoci, celowoci i gospodarnoci.

§3. Gmina przyjmuje do realizacji zadania zarz¹dcy dróg
powiatowych wynikaj¹ce z innych przepisów, w tym:

§7. 1. Powiat na prowadzenie zadañ przekazanych niniejszym porozumieniem bêdzie Gminie przekazywa³ dotacjê celow¹.

1) przyjmowanie zawiadomieñ o zakoñczeniu robót w pasie
drogowym i przywróceniu odcinka pasa do poprzedniego stanu u¿ytecznoci,
2) dokonywanie komisyjnego odbioru zajmowanych odcinków pasa drogowego,
3) uzgadnianie planów zabudowy terenów s¹siaduj¹cych z
pasem drogowym, uzgadnianie projektów i wydawanie
opinii w zakresie wynikaj¹cym z obowi¹zuj¹cych przepisów,
4) prowadzenie w imieniu i na rzecz Powiatu gospodarki
gruntami i innymi nieruchomociami pozostaj¹cymi w
zarz¹dzie organu zarz¹dzaj¹cego drog¹.
§4. Gmina przyjmuje do realizacji nastêpuj¹ce zadania
publiczne wynikaj¹ce z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 ze
zm.), nale¿¹ce do zakresu dzia³ania Powiatu w zakresie
dotycz¹cym dróg po³o¿onych na terenie Miasta S³upcy:
1) ustalanie, pobieranie i egzekwowanie op³at za przejazdy
pojazdu nienormatywnego (art. 13 ust. 1 pkt 2)
2) wprowadzanie, ustalanie stawek, pobieranie i egzekwowanie op³at za przejazd pojazdów przez obiekt mostowy(art. 13 ust. 2 pkt 1, art. 13d)
3) wymierzanie, pobieranie i egzekwowanie kar za przejazd
po drodze powiatowej pojazdu nienormowanego bez
wymaganego zezwolenia (art. 13g)
4) ustalanie stawek op³at za zajêcie pasa drogowego (art.
40)
5) wyra¿anie zgody na umieszczenie urz¹dzenia liniowego
(art. 42)
6) wyra¿anie zgody na umieszczenie obiektu budowlanego
przy drodze (art. 43)
§5. 1. Zadania przekazane niniejszym porozumieniem
Gmina bêdzie wykonywa³a za porednictwem w³aciwych
organów w formach przewidzianych prawem.
2. W³aciwe organy Gminy w celu realizacji zadañ
bêd¹ podejmowa³y odpowiednie czynnoci, tj. uchwa³y,
decyzje administracyjne, umowy, postanowienia, czynnoci
egzekucyjne itd.
3. Czynnoci gospodarowania nieruchomociami Gmina wykonuje na podstawie odrêbnego pe³nomocnictwa,
4. Gmina mo¿e zadania wynikaj¹ce z niniejszego porozumienia wykonywaæ za porednictwem zarz¹du dróg.

2. Wysokoæ dotacji na okres jednego roku wynosi
167.000 z³. (s³ownie: sto szeædziesi¹t siedem tysiêcy z³otych)
3. Dotacja na dany rok bêdzie przekazywana w 4 równych ratach w terminach do 31 marca, do 30 czerwca, do
30 wrzenia, do 31 padziernika ka¿dego roku na rachunek
bankowy Gminy.
§8. Op³aty i kary pobrane z tytu³u realizacji zadañ wynikaj¹cych z niniejszego porozumienia pozostaj¹ w dyspozycji Gminy z przeznaczeniem na realizacjê zadañ wynikaj¹cych z porozumienia w zakresie zarz¹dzania drogami powiatowymi w szczególnoci na remonty, modernizacje i przebudowy dróg powiatowych.
§9. 1. Gmina corocznie do dnia 28 lutego bêdzie przekazywaæ Powiatowi sprawozdanie z realizacji zadañ wynikaj¹cych z porozumienia.
2. Sprawozdanie bêdzie zawiera³o szczegó³owy wykaz
dochodów otrzymanych i pobranych tytu³em zadañ wynikaj¹cych z porozumienia szczegó³owy wykaz wydatków i ich
przeznaczenie.
3. rodki o których mowa w §7 i 8 niewydane w
danym roku lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegaj¹ przekazaniu Powiatowi w terminie o którym mowa w
ust. 1.
§10. Gmina z tytu³u realizacji zadañ objêtych porozumieniem ponosi odpowiedzialnoæ wobec Powiatu i osób
trzecich.
§11. Gmina w zakresie op³at i kar wynikaj¹cych z
realizacji zadañ objêtych porozumieniem wydaje decyzje i
postanowienia w przedmiocie odroczenia terminu p³atnoci,
umorzenia, roz³o¿enia na raty, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U.
z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.). Udzielenie ulgi nie stanowi
podstawy do zwiêkszenia dotacji.
§12. 1. Porozumienie zawarto na okres od 1 stycznia
2009 r. do 31 grudnia 2011 r. Ka¿dej ze stron przys³uguje
prawo pisemnego wypowiedzenia porozumienia z zachowaniem 3 miesiêcznego terminu wypowiedzenia na koniec
roku kalendarzowego.
2. W razie ra¿¹cego naruszenia przez jedn¹ ze stron
postanowieñ Porozumienia lub nienale¿ytego wykonania
obowi¹zków druga strona ma prawo rozwi¹zaæ Porozumienie bez zachowania terminu wypowiedzenia przez owiadczenie z³o¿one na pimie.
§13. Zmiany niniejszego porozumienia wymagaj¹ formy pisemnej pod rygorem niewa¿noci.
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§15. Porozumienie podlega og³oszeniu w Dzienniku
Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w
¿ycie 14 dni od dnia og³oszenia.
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