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2006 Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635,
Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, i Nr 116, poz. 730) w
zwi¹zku z Obwieszczeniem 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) Rada
Gminy Babiak uchwala, co nastêpuje:
§1. Okrela siê na terenie gminy Babiak dzienne stawki
op³aty targowej w nastêpuj¹cych wysokociach:
1) od sprzeda¿y towarów z rêki, koszyka i skrzynki - 2,00 z³,
2) od sprzeda¿y towarów z w³asnego stoiska ma³ego (do 1
mb d³ugoci) - 7,00 z³,
3) od sprzeda¿y towarów ze stoiska i ³awy (do 2 mb d³ugoci)
- 15,00 z³,
4) od sprzeda¿y ze stoiska, ³awy, samochodu (do 4 mb
d³ugoci) - 25,00 z³,
5) od sprzeda¿y z namiotu i stoiska (do 6 mb d³ugoci) - 35,00
z³.

Poz. 4610, 4611

2. Na inkasenta op³aty targowej wyznacza siê Gminna
Spó³dzielniê SCH w Babiaku, która za inkaso op³aty targowej otrzymywaæ bêdzie wynagrodzenie w wysokoci 65% od
zainkasowanych kwot op³aty.
3. Wynagrodzenie za inkaso p³atne bêdzie w terminie do
ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca.
4. Ustala siê termin wp³at z tytu³u op³aty targowej pobranej przez inkasenta do bud¿etu gminy na ostatni dzieñ miesi¹ca, w którym pobrano op³aty.
§3. Traci moc Uchwa³a nr II/11/06 Rady Gminy Babiak z
dnia 6 grudnia 2006 roku w sprawie op³aty targowej (Dz.Urz.
Woj.Wlkp. Nr 209, poz. 5104).
§4. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Babiak.
§5. Uchwa³a podlega og³oszeniu w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.
§6. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem 1 stycznia 2009
roku.

§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty targowej w drodze inka-

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Andrzej Rosiñski

sa.

4611
UCHWA£A Nr 122/08 RADY GMINY W OSIEKU MA£YM
z dnia 5 grudnia 2008 r.
w sprawie udzielenia i rozliczenia dotacji dla publicznych zespo³ów wychowania przedszkolnego i punktów
przedszkolnych oraz niepublicznych zespo³ów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych
przez osoby prawne i fizyczne inne ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego
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 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, Nr 175, poz. 1457; 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 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.
1111) oraz w zwi¹zku z art. 80 ust. 4 i art. 90 ust. 4 ustawy
z dnia 7 wrzenia 1991 r. o systemie owiaty (Dz.U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781; z 2005
r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131,
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr
144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007
r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120,
poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 oraz z 2008 r.

Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917) Rada Gminy w Osieku
Ma³ym uchwala co nastêpuje:

§1. Uchwa³a ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji na
finansowanie dzia³alnoci publicznych i niepublicznych zespo³ów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych.
§2. 1. Osoba prawna lub fizyczna prowadz¹ca na terenie
Gminy Osiek Ma³y publiczne lub niepubliczne zespo³y wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne otrzymuje z
bud¿etu Gminy dotacjê.
2. Dotacja dla publicznych zespo³ów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez
organ inny ni¿ jednostka samorz¹du terytorialnego, które
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organizuj¹ inn¹ ni¿ w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych w szko³ach podstawowych formê wychowania przedszkolnego przys³uguje na ka¿dego ucznia w wysokoci równej
50% planowanych wydatków bie¿¹cych ponoszonych na jednego ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych
przez Gminê a zapisanych w uchwale bud¿etowej wg stanu
na pocz¹tek roku bud¿etowego.

dnia po up³ywie koñca miesi¹ca w którym nast¹pi³o przekazanie raty dotacji

3. Dotacja dla niepublicznych zespo³ów wychowania
przedszkolnego lub punktów przedszkolnych, które organizuj¹ inne ni¿ w przedszkolach i oddzia³ach przedszkolnych w
szko³ach podstawowych formy wychowania przedszkolnego
przys³uguje na ka¿dego ucznia w wysokoci równej 40%
planowanych wydatków bie¿¹cych ponoszonych na jednego
ucznia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez
Gminê a zapisanych w uchwale bud¿etowej wg stanu na
pocz¹tek roku bud¿etowego.

4. Wójt Gminy Osiek Ma³y przekazuje zespo³owi wychowania przedszkolnego lub punktowi przedszkolnemu ratê
dotacji za kolejny miesi¹c w wysokoci uwzglêdniaj¹cej aktualn¹ liczbê uczniów podan¹ w rozliczeniu o którym mowa w
ust. 1 a w miesi¹cu styczniu wysokoæ raty zostanie ustalona
na podstawie iloci uczniów w rozliczeniu za miesi¹c grudzieñ
roku poprzedniego.

§3. 1. Dotacji o których mowa w §2 udziela siê na wniosek
osoby prowadz¹cej zespó³ wychowania przedszkolnego lub
punkt przedszkolny z³o¿ony do Wójta Gminy nie póniej ni¿
do 30 wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
2. W roku kalendarzowym w którym zosta³a wydana
decyzja Wójta o udzieleniu zezwolenia na za³o¿enie publicznego zespo³u wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego dotacji udziela siê pomimo z³o¿enia wniosku o
którym mowa w ust. 1 w terminie póniejszym ni¿ do 30
wrzenia roku poprzedzaj¹cego rok udzielenia dotacji.
3. Wzór wniosku o udzielenie dotacji stanowi za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y.
§4. 1. Dotacje przekazywane s¹ w 12 czêciach w terminie
do ostatniego dnia ka¿dego miesi¹ca na rachunek bankowy
wskazany we wniosku.
2. Wysokoæ raty dotacji mo¿e ulec zmniejszeniu lub
zwiêkszeniu w przypadku, gdy iloæ uczniów wykazana za
poprzedni miesi¹c bêdzie ni¿sza lub wy¿sza ni¿ przyjêta do
planu na dany rok na dany rok bud¿etowy.
§5. 1. Zespó³ wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny przekazuj¹ Wójtowi Gminy rozliczenie z wykorzystania dotacji za okres od pocz¹tku roku kalendarzowego do
koñca danego miesi¹ca z uwzglêdnieniem aktualnej liczby
uczniów w ostatnim dniu tego miesi¹ca nie póniej ni¿ do 20

2. Wzór rozliczenia z wykorzystania dotacji stanowi za³¹cznik nr 2 do niniejszej uchwa³y.
3. Przekazanie rozliczenia o którym mowa w §5 ust. 1
stanowi warunek przekazania raty dotacji za kolejny miesi¹c.

5. Nadp³aty dotacji wykazane za miesi¹c grudzieñ podlegaj¹ zwrotowi na konto Gminy Osiek Ma³y w terminie do
15 stycznia nastêpnego roku, natomiast wykazane w rozliczeniu za miesi¹c grudzieñ niedop³aty dotacji zostan¹ przekazane
na rachunek osoby prowadz¹cej zespó³ wychowania przedszkolnego lub punkt przedszkolny w terminie do 15 stycznia
nastêpnego roku.
§6. 1. Wójtowi Gminy przys³uguje prawo kontroli liczby
dzieci uczêszczaj¹cych do publicznego lub niepublicznego
zespo³u wychowania przedszkolnego lub punktu przedszkolnego. Do przeprowadzenie kontroli Wójt Gminy mo¿e upowa¿niæ pracownika urzêdu gminy.
2. Osoby prowadz¹ce publiczne lub niepubliczne zespo³y wychowania przedszkolnego lub punkty przedszkolne obowi¹zane s¹ udostêpniæ kontroluj¹cemu dokumentacjê niezbêdn¹ do weryfikacji danych o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku stwierdzenia nieprawid³owoci, nienale¿nie pobrana dotacja podlega zwrotowi z odsetkami w
wysokoci okrelonej jak dla zaleg³oci podatkowych
§7. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Osiek Ma³y.
§8. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.
Przewodnicz¹cy
Rady Gminy Osiek Ma³y
(-) Ireneusz Winiewski
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